SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 73.460/2011
PREGÃO N.º 009/2011
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS,
CADEIRAS/POLTRONAS E PERSIANAS.
Aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2011 (dois mil e onze), às 09:00h (nove horas),
na Sede da Inspetoria Regional do CREA/SC de Videira/SC, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a
Equipe de Apoio composta por DAYSE DE CASSIA VIDAL e FLÁVIO VOLPATO
JUNIOR, designados conforme Portaria nº 028/11, para os procedimentos inerentes à Sessão
do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O Pregoeiro deu início à
Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais,
estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo
para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.).
1. Primeiramente solicitou-se às licitantes presentes a entrega dos envelopes contendo as
Propostas de Preço e os envelopes contendo os Documentos de Habilitação destas empresas
participantes, quais sejam:
Empresa
Representante
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR
LTDA
*MARILDA SALETE LUZ ME
MARCIO JULIANO FURASE SIMAO
S E V EQUIPAMENTOS LTDA
SEM REPRESENTANTE
*Licitantes que se declararam microempresas ou empresas de pequeno porte.
1.1. Note-se que essas Licitantes já se encontravam no local antes das 08:59 hs e, portanto,
respeitaram o prazo limite de entrega dos envelopes.
2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, conforme credencial e
lista de credenciamento em anexo, os quais, tendo cumprido com as exigências editalícias,
restaram credenciados para representar as respectivas empresas.
3. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelos representantes
presentes, Pregoeiro e Equipe, contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e
rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciados. Após o respectivo
exame, tiveram seus valores anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando nas
seguintes propostas escritas por empresa:
LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA, com o valor global para o LOTE 01
de R$ 25.720,00 (vinte e cinco mil, setecentos e vinte reais); com o valor global para o LOTE
02 de R$ 23.210,00 (vinte e três mil, duzentos e dez reais); e com o valor global para o LOTE
04 de R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e cinquenta reais);
*MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global para o LOTE 01 de R$ 24.645,00
(vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais); com o valor global para o LOTE 02
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de R$ 22.246,00 (vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais); e com o valor global para
o LOTE 04 de R$ 4.461,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais);
S E V EQUIPAMENTOS LTDA, com o valor global para o LOTE 01 de R$ 23.844,00
(vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais); com o valor global para o LOTE 02 de
R$ 21.826,00 (vinte e um mil, oitocentos e vinte e seis reais); e com o valor global para o
LOTE 04 de R$ 4.401,00 (quatro mil, quatrocentos e um reais).
3.1. Foi verificado por todos que todas as licitantes, em determinados lotes, apresentaram
documentos em cópias simples no que se refere ao cumprimento das exigências constantes das
alíneas “f” e “g” do item 5.2.3 do Edital. Ocorre que, quando uma licitante apresentou cópia
simples, a outra apresentou o documento original/autenticado. Dessa forma houve a
comparação entre as cópias simples e os documentos originais, o que, em última análise, fez
com que as finalidades das referidas exigência editalícias fossem cumpridas, trazendo a
segurança jurídica e técnica ao processo. Foi diligenciado, ainda perante os sites:
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/Catalogo.asp?Acao=DD&CTRL=&Cod=
634478,
http://www.crea-rs.org.br/apoloaplsrv01/servlet/org.crears.apolo.prod.hsel_prf_dados?RS043617
e
http://www.cavaletti.com.br/html/index.php?id=produtos_linha&c=8

e confirmou-se as informações constantes dos referidos documentos. Dessa forma, com base
nos itens 15.8 e 15.9 do Edital, o Pregoeiro decretou a classificação de todas as propostas. Foi
verificado que não houve cotação para o Lote 3, pelo que referido lote é declarado deserto.
4. Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios

estabelecidos no Edital, para que apresentassem seus lances verbais. Após rodada de lances,
conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhores
ofertas, obteve-se o seguinte resultado:
PARA O LOTE 01 - *MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global de R$ 23.600,00
(vinte e três mil e seiscentos reais);
PARA O LOTE 02 - *MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global de R$ 21.500,00
(vinte e um mil e quinhentos reais);
PARA O LOTE 04 - *MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global de R$ 4.250,00
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais).
5. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes,
Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa classificada em
primeiro lugar em cada lote. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para
verificação, análise e rubrica dos mesmos. Foi verificado por todos que a respectiva empresa
licitante atendeu aos requisitos de habilitação exigidos no Edital.
6. Em seguida, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada, por atender a todas
as exigências editalícias, e classificada em primeiro lugar nos respectivos lotes:
PARA O LOTE 01 - *MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global de R$ 23.600,00
(vinte e três mil e seiscentos reais);
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PARA O LOTE 02 - *MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global de R$ 21.500,00
(vinte e um mil e quinhentos reais);
PARA O LOTE 04 - *MARILDA SALETE LUZ ME, com o valor global de R$ 4.250,00
(quatro mil, duzentos e cinquenta reais).
7. Foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma observação a
ser feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso, sendo de todos estes
obtida resposta negativa.
8. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 12:05 hs, sendo que esta
Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representantes credenciados das licitantes presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

DAYSE DE CASSIA VIDAL
Equipe de Apoio

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Equipe de Apoio

Licitantes:

LIDER SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA
MARCIO RODRIGUES DE AGUIAR

MARILDA SALETE LUZ ME
MARCIO JULIANO FURASE SIMAO
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