ATA DA REUNIÃO DA LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE NOVA IGUAÇU - PREVINI, REFERENTE AO PROCESSO
N° 2014/12/728.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
Às dez horas do dia vinte e seis 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. 2014/12/728, na modalidade
Pregão Presencial, para aquisição, instalação e manutenção de central telefônica descrita no
projeto básico de fls. 03/19 deste processo. Publicado Aviso de Licitação no dia 13 de março na
Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no dia 14 do mesmo mês 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) LFC DE
SOUZA BAZAR – CNPJ 07564359/0001-30; 2) ALL TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA – CNPJ 11264990/0001-91; 3) V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E
IMPORTAÇÃO – EIRELI – CNPJ 08231792/0001-17; 4) ABC 2004 SEGURANÇA
ELETRÔNICA LTDA – CNPJ 0625977/0001-29; 5) LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA
– CNPJ 18149211/0001-56; 6) DIGISTAR TELECOMUNICAÇÕES S/A – CNPJ
03004730/0001-59; 7) R A TELECOM LTDA-EPP – CNPJ 10312101/0001-51; 8)
JASINSTELL COMÉRCIO LTDA-EPP – CNPJ 05530497/0001-73; 9) M.N.I
TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ 01355915/0001-82; 10) COMPUTEL
COMPUTADORES E TELECOMUNICAÇÃO S/A – CNPJ 27089572/0001-45; 11) ATIVA
TELECOM 2004 SERV TELE E INFO LTDA – CNPJ 06941997/0001-60; 12) RTT
INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA – CNPJ 31978612/0001-87. Dentre as
empresas acima listadas apresentaram envelopes as citadas nos números 1, 8, 9 e 12, sendo
representadas 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. Antes de iniciar a primeira fase desta sessão o Pregoeiro informou a todos
os presentes que ante contato informal, sem impugnar o edital, produzido pelo representante da
JASINSTELL COMÉRCIO LTDA-EPP e em virtude de suas indicações técnicas a central da
marca Intelbrás não poderia ser aceita por não atender aos requisitos do projeto básico, o que
foi corroborado pelos demais licitantes. Desta forma transmitiu o Pregoeiro que havendo
proposta com especificação dessa marca a mesma seria desclassificada e que, quando da
entrega do produto, verificado que outra marca fornecida não atenda aos requisitos do projeto
básico a comissão de fiscalização do contrato deverá solicitar a troca do produto, ciente então
todos os participantes. O representante da M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA indicou que,
pelo menos a princípio, apenas as marcas Panasonic, Siemens e Monytel atenderiam aos
requisitos ilustrados, sendo reiterado pelo Pregoeiro que a análise será procedida pela comissão
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de fiscalização do contrato e que o processo tem vista franqueada a qualquer dos licitantes para
verificar inclusive se o objeto entregue atende as especificações técnicas. Dando
prosseguimento a licitação o Pregoeiro iniciou a primeira fase do processo com a abertura dos
envelopes contendo as propostas iniciais, oportunidade na qual foi desclassificada a proposta da
JASINSTELL COMÉRCIO LTDA-EPP por trazer em seu corpo a especificação da marca
Intelbras, sendo desclassificada também a proposta da empresa RTT INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA tendo em vista que sua proposta inicial, no valor de R$
59.349,00 (cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e nove reais) ultrapassou a estimativa
orçamentária valorada em R$ 49.223,92 (quarenta e nove mil duzentos e vinte e três reais e
noventa e dois centavos), sendo aplicado em consequência o item 6.10, V, do Edital. Aberto os
demais envelopes foram verificadas a proposta inicial no valor de R$ 49.019,98 (quarenta e
nove mil dezenove reais e noventa e oito centavos) da empresa LFC DE SOUZA BAZAR e R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais) da empresa M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Desta
forma, verificado por todos os presentes, até o presente momento, o atendimento ao edital por
parte destas empresas, seguiu-se então para a fase de lances, apresentados na forma
descriminada nos mapas abaixo:

LOTE 1
Empresa A (LFC)

Empresa B (M.N.I)

Valor da abertura dos envelopes

49.019,98

49.000,00

1ª Rodada de Lances

48.500,00

48.000,00

2ª Rodada de Lances

47.000,00

SEM LANCE

MENOR LANCE

47.000,00

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

Desta forma, e tendo em vista que o valor final ficou abaixo da estimativa
orçamentária,

foi

CLASSIFICADA

a

empresa

LFC

DE

SOUZA

BAZAR

–

CNPJ

07564359/0001-30, com o valor total de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Ao
se proceder a abertura do envelope de documentação da empresa classificada, o qual foi
rubricado pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e demais presentes, verificou-se que a empresa
cumpriu todos os requisitos do Edital, sendo a mesma considerada HABILITADA e não sendo
interposto recurso por nenhum dos licitantes quanto aos atos praticados até o presente
momento. 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

LFC DE SOUZA BAZAR

JASINSTELL COMÉRCIO LTDA-EPP

M.N.I TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RTT INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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