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ATA DA REUNIÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE 
DE APOIO DO CONSELHO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO DE 
JANEIRO – CAU/RJ, PARA ABERTURA DOS 
ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS” E 
“HABILITAÇÃO”, REFERENTES AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 002/2016, DESTINADA À 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CAU/RJ, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 
 
 

 
A sessão estava programada para às 15 horas, porém para maior competitividade o Pregoeiro deu uma 

tolerância de mais 10 minutos, iniciando-se assim as 15 horas e 10 minutos do dia 23 do mês de março do 

ano de 2016, na Sala de Reunião localizada na Rua Evaristo da Veiga, nº 55, 16º andar, Centro, Rio de 

Janeiro/RJ, para recebimento dos envelopes “Proposta de Preço - A” e “Habilitação - B”, relativos ao 

Pregão Presencial nº 002/2016, destinada à prestação de serviços de locação de Impressora Multifuncional, 

compreendendo impressão, digitalização, cópia, envio, e recebimento de fax, além de atendimento técnico, 

conforme especificações e condições estabelecidas em edital. Inicialmente, o Pregoeiro recepcionou os 

documentos de credenciamento da empresa Riotron Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP, esta foi 

considerada credenciada, logo em seguida recepcionou os documentos da empresa Venus Word 

Comércio de Equipamentos e Material para Escritório Ltda/EPP, sendo considerada credenciada e 

por último recepcionou os documentos da empresa Alta Performance Networks Computadores Ltda, 

sendo considerada credenciada também. O pregoeiro e a equipe de apoio rubricou todos os envelopes 

apresentados. Posteriormente, sem critério definido, o Pregoeiro recepcionou o envelope A contendo a 

“Proposta de Preços” da empresa Alta Performance Networks Computadores Ltda, verificou-se que 

esta apresentou proposta no valor global de R$44.236,80, em seguida o Pregoeiro recepcionou o envelope 
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A contendo a “Proposta de Preços” da empresa Venus Word Comércio de Equipamentos e Material 

para Escritório Ltda/EPP, que apresentou a proposta global no valor de R$23.760,00 e por fim 

recepcionou o envelope A contendo a “Proposta de Preços” da empresa Riotron Serviço e Assistência 

Técnica LTDA EPP que propôs o valor global de R$ 25.920,00 . As empresas Venus Word Comércio 

de Equipamentos e Material para Escritório Ltda/EPP e Riotron Serviço e Assistência Técnica 

LTDA EPP apresentaram valores um pouco abaixo da média de preço pesquisada no mercado e a empresa 

Alta Performance Networks Computadores Ltda apresentou um valor um pouco acima da média 

pesquisada. Aberto todos os envelopes, o Pregoeiro começou a fase de lances, com o critério da 

classificação do maior para o menor valor ofertado. Iniciando-se, portanto com a empresa Alta 

Performance Networks Computadores Ltda que deu um lance no valor de R$23.700,00, em seguida a 

empresa Riotron Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP propõe o valor de R$23.600,00 e a empresa 

Venus Word Comércio de Equipamentos e Material para Escritório Ltda/EPP reduziu o valor para 

R$23.550,00. Seguiu-se a fase de lances e o último valor ofertado pela empresa Alta Performance 

Networks Computadores Ltda foi de R$15.880,00 , a empresa Riotron Serviço e Assistência Técnica 

LTDA EPP foi de 15.850,00 e a empresa Venus Word Comércio de Equipamentos e Material para 

Escritório Ltda/EPP o valor de R$15.840,00. O Pregoeiro iniciou o tempo estimado para o término dos 

lances. No final desta fase, cada licitante entregou ao pregoeiro o valor da última proposta possível através 

de um envelope fechado e rubricado pela equipe de apoio e pelos licitantes presentes. A empresa Alta 

Performance Networks Computadores Ltda informou como último lance o valor de R$15.830,00, 00, a 

empresa Riotron Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP o valor de 11.376,00 e a empresa Venus 

Word Comércio de Equipamentos e Material para Escritório Ltda/EPP o valor de R$13.480,00. A 

todo momento na fase de lances, o Pregoeiro informou quanto ao valor da proposta ofertada estar 

adequada ao cumprimento do contrato. Estando inexequível, o contratado poderá sofrer as sanções legais 

cabíveis.  A empresa Riotron Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP foi considerada VENCEDORA 

na fase de lances. O Pregoeiro indagou aos licitantes presentes se haveria intenção de recurso na fase de 

lances, o que foi respondido negativamente. Após a fase de lances o pregoeiro solicitou a empresa Riotron 

Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP um catálogo com as especificações técnicas estabelecidas em 

edital e a licitante se comprometeu a encaminhar o solicitado via e-mail para uma análise técnica da 

proposta. 
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Finalizada a abertura dos Envelopes de Proposta de Preço, o Pregoeiro iniciou a abertura do Envelope de 

Habilitação da empresa Riotron Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP. Concluída a análise da 

documentação apresentada pela licitante Riotron Serviço e Assistência Técnica LTDA EPP esta foi 

declarada HABILITADA.O pregoeiro indagou quanto a intenção de recurso, o que foi respondido 

negativamente O pregoeiro, a equipe de apoio e os licitantes presentes rubricaram os documentos, exceto a 

empresa vencedora, pois abdicou do direito. Após a empresa apresentar os requisitos técnicos e a avaliação 

do setor responsável, esta será convocada para adjudicação do objeto e posterior celebração do contrato. 

Encerrada a reunião, foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e 

equipe de apoio e pelos representantes das empresas presentes na sessão pública. 

 
 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, em 23 de março de 2016. 
 
 
 
Marcos André Júnior (Pregoeiro):  

Liliane Lopes Brandão Trocate (Membro):  

Mariana de Menezes Piedade (Membro):  

 
Mário Augusto Santoro (Representante da Riotron):  _______________________________________ 
 
Giovanni Chiara de Oliveira (Representante da Venus Word): ________________________________ 
 
Joyce Soares dos Santos (Representante da ApNetwork): ____________________________________ 


