ATA DA REUNIÃO DA LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA
(CFTV E ALARME) PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, REFERENTE AO PROCESSO N°
2014/12/714.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Às dez horas do dia vinte de março do ano de dois mil e quinze
reuniram-se no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu –
PREVINI, a Comissão Permanente de Licitação do PREVINI, sob a coordenação do
Pregoeiro, Sr. Maurício Abranches Alves, e sua Equipe de Apoio composta pelos seguintes
servidores designados, na forma da Portaria n° 211/2014, Sr. Eduardo de Oliveira e Sra.
Monique Ribeiro Sanches, para procederem a implantação da licitação referente ao processo
nº. 2014/12/714, na modalidade Pregão Presencial, para aquisição de sistema de segurança
(CFTV e alarme) descrito no projeto básico de fls. 03/18 deste processo. Publicado Aviso de
Licitação no dia 06 de março na Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos Atos
Oficiais do Município de Nova Iguaçu e em jornal de grande circulação. Foi enviado pela via
eletrônica, após solicitação, ou entregue o edital e seus anexos presencialmente para as
empresas: 1) REMIDIAPUB IMPRESSÕES GRÁFICAS E COMUNICAÇÃO VISUAL E
INFORMATIZADA
LTDA-ME
–
CNPJ
16653056/0001-12;
2)
SERES
ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME – CNPJ
05083105/0001-75; 3) CR TECHN COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS
LTDA-ME – CNPJ 07047148/0001-20; 4) ALDB COMÉRCIO E SERVIÇS DE
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 18076403/0001-80; 5)
RICATEL SERVIÇOS LTDA – CNPJ 02638937/0001-12 6) ADEMIR VIEIRA DE
ARAÚJO 31755013892 – CNPJ 18986442/0001-14; 7) COSME CARVALHO SILVA
08800231713 – CNPJ 17675540/0001-78; 8) M N I TELECOMUNICAÇÕES LTDAEPP – CNPJ 01355915/0001-82; 9) ABC 2004 SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDAME – CNPJ 06259772/0001-29. Dentre as empresas acima listadas apresentaram
envelopes as citadas nos números 5, 8 e 9, sendo representadas estas na forma das cartas
de credenciamento e/ou procurações disponibilizadas, sendo apresentado ainda os demais
documentos necessários para demonstrar a legitimidade para participação no certame
pertinentes ao credenciamento, disponibilizados ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, os quais
passaram para análise de todos os presentes que, de acordo, apuseram suas rubricas sobre
estes, cumprindo destacar que em relação aos documentos apresentados em cópias não
autenticadas em cartório foram apresentados os seus originais. Antes de iniciar a primeira
fase desta sessão o Pregoeiro fez a leitura resumida do item 7 do Edital, informando que
aqueles que por acaso não tenham realizado a visita técnica assumem inteira
responsabilidade sobre a execução do projeto quanto a eventuais questionamentos que
possam surgir e estejam devidamente especificados no Projeto Básico. Informou ainda o
Pregoeiro a todos os Licitantes que o objeto desta licitação deverá ser entregue na forma
especificada no Projeto Básico e demais documentos que compõem essa licitação, e que,
havendo divergência, poderá a Comissão de Fiscalização opinar pelo cancelamento do
Av. Governador Amaral Peixoto 271 / 6º andar – Centro – Nova Iguaçu – RJ – CEP: 26.210-060
PABX/Fax: (21) 2667-7900 Site: www.previni.com.br E-mail: previni@previni.com.br

contrato e indicar as sanções dispostas na Lei 8666/1993 e no contrato a ser assinado,
sendo convocada então a empresa que apresentou o 2° melhor lance para contratação, com
aplicação das mesmas práticas. Dando prosseguimento a licitação o Pregoeiro iniciou a
primeira fase do processo com a abertura dos envelopes contendo as propostas iniciais, as
quais foram rubricados por todos os presentes, contendo estes os seguintes valores: M N I
TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP – R$ 18.150,00;
ABC 2004 SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA-ME – R$ 26.796,95; RICATEL SERVIÇOS LTDA – R$
21.723,00. Desta forma, verificado por todos os presentes, até o presente momento, o
atendimento ao edital, seguiu-se então para a fase de lances, apresentados na forma
descriminada nos mapas abaixo:
Empresa A (MNI)

Empresa B (ABC)

Empresa C (RICATEL)

Valor da abertura dos envelopes

18.150,00

26.796,95

21.723,00

1ª Rodada de Lances

16.000,00

17.000,00

16.500,00

2ª Rodada de Lances

14.000,00

15.500,00

15.000,00

3ª Rodada de Lances

13.000,00

13.500,00

SEM LANCE

4ª Rodada de Lances

12.400,00

12.500,00

---------------

MENOR LANCE

12.400,00

---------------

---------------

Desta forma, e tendo em vista que o valor final ficou abaixo da
estimativa orçamentária, foi CLASSIFICADA a empresa M N I TELECOMUNICAÇÕES
LTDA-EPP – CNPJ 01355915/0001-82, com o valor total de R$ 12.400,00 (doze mil
e quatrocentos reais). Em sequência foi procedida abertura do envelope relativo a
documentação da empresa classificada com o fito de se proceder a sua análise pelo
Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e demais Licitantes, sendo verificado que os documentos
constantes deste envelope eram cópias simples, apresentando a empresa os originais para
conferência de todos. Desta forma foi verificado que a empresa cumpriu todos os requisitos
do Edital, sendo a mesma considerada HABILITADA, se comprometendo esta a enviar
proposta atualizada com o valor de seu lance. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
reunião. Eu, Eduardo de Oliveira, integrante da Equipe de apoio, lavrei a presente Ata,
tendo a assinado abaixo.

MAURÍCIO ABRANCHES ALVES
PREGOEIRO – PREVINI

EDUARDO DE OLIVEIRA
EQUIPE DE APOIO - PREVINI

MONIQUE RIBEIRO SANCHES
EQUIPE DE APOIO – PREVINI

M N I TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP

ABC 2004 SEGURANÇA ELETRÔNICA
LTDA-ME

RICATEL SERVIÇOS LTDA
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