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N.º PROCESSO Nº LICITAÇÃO OBJETO
UNIDADE 

SOLICITANTE

VALOR 

ESTIMADO 

VALOR 

VENCEDOR

VALOR 

ECONOMIA 
(considerando somente 

EMPRESA VENCEDORA DATA AGENDADA
DATA 

CONCLUSÃO

DATA  

HOMOLOGAÇÃO

301.964-3/17
Pregão Eletrônico 

nº 01/2018

Prestação de serviço de acesso IP Permanente, dedicado e

exclusivo, entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

- TCE-RJ e a rede mundial de computadores, internet e enlace de

acesso da Escola de Contas e Gestão. Todos os enlaces

operacionais em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana,

inclusive feriados.

ASR 1.888.431,84 _______ _______ Licitação adiada Sine Die 03/01/2018 _______ _______

301.791-4/17
Pregão Eletrônico 

nº 02/2018

Registro de preços para contratação de empresa para a prestação

de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar

condicionado automotivo, nos veículos das marcas GM,

Volkswagen, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Fiat, Ford do TCE-

RJ.

COT 88.309,00 82.296,50 6.012,50 ZUNDFOLGE MOTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP 05/01/2018 10/01/2018 29/01/2018

301.815-6/17
Pregão Eletrônico 

nº 03/2018

Registro de preços para prestação de serviços automotivos de

alinhamento de direção 3D, cambagem, balanceamento, caster

dianteiro, rodízio de pneus, troca de pneus, que serão fornecidos

pelo TCE-RJ, nos veículos das marcas GM, Volkswagen, Nissan,

Peugeot, Citroen, Fiat, Renault e Ford do TCE-RJ.

COT 40.652,86 _______ _______
Data do certame alterada de 15/01/2018 para 22/01/2018 devido 

a instabilidades no sítio Compras Governamentais
15/01/2018 _______ _______

301.804-7/17
Pregão Eletrônico 

nº 04/2018

Registro de preços para aquisição de peças automotivas,

acessórios e/ou componentes de reposição novos e genuínos, das 

marcas dos veículos do TCE-RJ

COT 201.000,00 _______
Análise prejudicada 

(% de desconto)

itens 1, 3, 7 e 8 - FABIOLA DA SILVA CAPELLI 36625318876 -ME 

com percentuais de descontos de 61,26%, 65,66%32,25% e 65%;                                                                                                                                      

itens 2, 4, 5 e 6 J F PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. com 

percentuais de desconto de 47,06%, 46,22%, 40,03% e 43,03%

16/01/2018 18/01/2018 30/01/2018

301.984-3/17
Pregão Eletrônico 

nº 05/2018

Registro de preços para aquisições de café em pó, açúcar,

adoçantes, coador de pano, filtro de papel, mexedor de plástico

para bebidas, água mineral e água mineral com gás para atender

as necessidades das Sessões Plenáriuas e da E$scola de Contas

e Gestão. 

SEG 8.944,38 _______ _______
Data do certame alterada de 15/01/2018 para 22/01/2018 devido 

a instabilidades no sítio Compras Governamentais
16/01/2018 _______ _______

300.828-4/16
Pregão Eletrônico 

nº 06/2018

Contratação de empresa para prestação de serviços de

gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis

(gasolina, etanol, diesel S10), por meio de sistema informatizado e

integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que

compõe a frota do TCE-RJ, com utilização de cartão magnético

com ou sem microchip, com monitoramento via ambiente WEB

COT 408.958,20 408.876,61 81,59
NEO COLSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE NBENEFÍCIOS 

EIRELI
17/01/2018 22/01/2018 30/01/2018

301.984-3/17
Pregão Eletrônico 

nº 05/2018

Registro de preços para aquisições de café em pó, açúcar,

adoçantes, coador de pano, filtro de papel, mexedor de plástico

para bebidas, água mineral e água mineral com gás para atender

as necessidades das Sessões Plenáriuas e da E$scola de Contas

e Gestão. 

SEG 8.944,38 7.327,24 1.534,10

item 1 – GENERAL ADMINISTRAÇÃO MOTELEIRA EIRELI - EPP, 

com o preço global de R$ 4.500,00 ;                                                                          

itens 2, 3 e 5 – FRESH FOOD COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, com o preço global de R$ 1.009,24;                                                                

itens 4, 8 e 9 – GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA - EPP, com o preço global de R$ 1.498,32 e                                                                    

item 7 – MHS PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI , com o preço 

global de R$ 319,68.                                                                                                         

Não houve vencedor para o item 6 (fracassado).

22/01/2018 22/02/2018 01/03/2018

301.815-6/17
Pregão Eletrônico 

nº 03/2018

Registro de preços para prestação de serviços automotivos de

alinhamento de direção 3D, cambagem, balanceamento, caster

dianteiro, rodízio de pneus, troca de pneus, que serão fornecidos

pelo TCE-RJ, nos veículos das marcas GM, Volkswagen, Nissan,

Peugeot, Citroen, Fiat, Renault e Ford do TCE-RJ.

COT 40.652,86 39.809,22 843,64 MAP DA ROCHA AUTO CCENTER -ME 22/01/2018 21/03/2018 28/03/2018

301.792-8/17
Pregão Eletrônico 

nº 08/2018

Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e

corretiva, com reposição de peças, em diversos modelos de portas

de vidro automáticas, portas de enrolar automáticas e sinaleira de

garagem do TCE-RJ.

SPI 64.595,64 64.595,64 0,00
FERREIRA COMÉRCIO E MANUTENÇÕES 

ELETROMECÂNICAS EIRELI ME
23/01/2018 29/01/2018 21/02/2018

301.645-9/17
Pregão Eletrônico 

nº 09/2018

Aquisição de óleo lubrificante sintético de viscosidade ISSO220 do

tipo poliol ester, para uso em compressores parafuso do chiller

Carrier da série 30GX com gás refrigerante R134a.

SRE 28.000,00 10.999,00 17.001,00 BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 24/01/2018 26/02/2018 05/03/2018

PREGÃO
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302.396-7/17
Pregão Eletrônico 

nº 10/2018

Aquisição de peças compatíveis com fancoil Tropical Bryant

instalado nas dependências do TCE-RJ
CEN 13.510,00 _______ _______ LICITAÇÃO FRACASSADA 25/01/2018 _______ _______

301.024-7/16
Pregão Eletrônico 

nº 11/2018

Prestação de serviço de monitoramento por GPS/GPRS e Sistema

de Gestão pela WEB
COT 90.620,00 _______ _______ Licitação adiada Sine Die 01/02/2018 _______ _______

302.165-6/17
Pregão Eletrônico 

nº  12/2018

Prestação de serviços de operação e manutenção de centrais

telefônicas e de sistemas de som e iluminação, bem como

lançamento e manutenção de cabeamento de rede local de

computadores e conectorização e certificação de pontos da rede

local de computadors (infraestrutura)

CEN 169.622,64 Em andamento 05/02/2018

300.842-2/17
Pregão Eletrônico 

nº 13/2018

Aquisição de equipamentos e acessórios para a produção, edição

e armazenamento de vídeos e imagens, com treinamento para 5

(cinco) usuários.

CCS 44.561,90 35.280,96 9.280,94 D P I COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP 22/02/2018 07/03/2018 14/03/2018

302.082-8/17
Pregão Eletrônico 

nº 14/2018

Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e

corretiva, com eventual substituição de peças incluída no preço

mensal dos serviços, em 218 (duzentos e dezoito) faces de

arquivos deslizantes do TCE-RJ.

CEN 24.634,32 7.231,80 17.402,52
ARQUIDIGITAL SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS LTDA
01/03/2018 13/03/2018 19/03/2018

303.262-7/17
Pregão Eletrônico 

nº 15/2018

Registro de preços para contratação de empresa especializada

para aquisição dos serviços de emissão de Certificados Digitais,

padrão ICP-Brasil, incluindo ainda os serviços de visita técnica

para validação presencial, além de garantia tanto para os

dispositivos quanto para os certificados, para atender, sob

demanda, às necessidades do TCE-RJ.

DGI 425.391,50 414.447,00 10.944,50 TOPOS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. 01/03/2018 16/03/2018 26/03/2018

301.824-7/17
Pregão Eletrônico 

nº 16/2018

Aquisição de módulos para modernização e expansão da solução

para a rede de armazenamento da SAN-TCE/RJ (STORAGE

AREA NETWORK), bem como da implementação da interconexão

com a SBN-TCE-RJ(SECURE BACKUP NETWORK), com

aquisição de módulos de "upgrade" que serão aplicados nos

subsistemas EMC-VNX, inclusos neste "upgarade", os "hardware"

,os "software" e os serviços necessários, incluindo a garantia e

suporte dos equipamentos, programas e a prestação destes

serviços pelo fabricante no período de 5 anos (60 meses),

abrangendo a prestação de atendimento de chamados em suporte

de "hardware" e "software" em até 4 horas, durante os sete dias

da semana, inclusive feriados.

DGI 1.148.460,55 1.148.460,55 0,00
DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA  DA INFORMAÇÃO 

LTDA
13/03/2018 16/03/2018 28/03/2018

301.964-3/17
Pregão Eletrônico 

nº 01/2018

Prestação de serviço de acesso IP Permanente, dedicado e

exclusivo, entre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

- TCE-RJ e a rede mundial de computadores, internet e enlace de

acesso da Escola de Contas e Gestão. Todos os enlaces

operacionais em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana,

inclusive feriados.

ASR 1.888.431,84 Em andamento 16/03/2018

302.157-9/17
Pregão Eletrônico 

nº 17/2018

Aquisição de equipamentos com plataforma iOS, plataforma

Xcode9 e com o sistema Windows Phone. 
DGI 24.235,25 Em andamento 26/03/2018

303.122-1/17
Pregão Eletrônico 

nº 18/2018

Registro de preços para aquisição de material de informática para

o TCE-RJ
CSB 513.891,09 Em andamento 27/03/2018

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS


