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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 16.392/2010

PREGÃO N.º 006/2010

Objeto: AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS.

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2010 (dois mil e dez), às 09:00h (nove horas), na Sede do
CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio composta por DAYSE DE
CÁSSIA VIDAL, designados conforme Portaria nº 156/2009, para os procedimentos de continuidade da
Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos e conforme Ata do dia 21/07/2010.
É que, relembrando os fatos, na sessão de origem, o Pregoeiro concedeu às Licitantes, com fulcro no §3° do
artigo 48 da Lei n° 8.666/93, o prazo de 08 (oito) dias úteis (até o dia 02/08/2010) para que estas
apresentassem novos atestados de capacidade técnica escoimados das falhas anteriormente verificadas.

1. Abertos os trabalhos, constatou-se a participação da empresa abaixo, a qual, já possuindo e mantendo o
representante credenciado na última sessão, entregou o seu respectivo envelope de habilitação:

Empresa Representante
*SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS REJANE VALENTINI
*empresa que se declarou microempresa ou empresa de pequeno porte.

2. Note-se que a Licitante acima já se encontrava no local antes das 08:59h e portanto respeitou o prazo limite
para a entrega do envelope.

3. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo Pregoeiro, Equipe e representante
credenciado, contendo a documentação de habilitação da empresa classificada com melhor proposta, qual seja,
*SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS. Em seguida, o documento circulou entre os
presentes para verificação e rubrica do mesmo. Constatou-se que o atestado apresentado cumpre com as
exigências da alínea “c” do item 5.3.2 do Edital, uma vez que traz a informação de fornecimentos de agendas
superiores a 1.000 unidades para um mesmo contratante. Da mesma forma a cópia foi apresentada em via
autenticada conforme exigido pelo item 5.3.7 do Edital. Verificou-se novamente que o restante da
documentação, apresentado na primeira sessão, cumpre com as demais exigências editalícias.

4. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, em especial com relação ao interesse em recorrer da
decisão, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada e classificada em primeiro lugar:

*SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS, com o preço global de R$ 17.810,00 (dezessete
mil, oitocentos e dez reais).

5. Foi indagado ao representante da licitante presente se havia mais alguma observação a ser feita, em especial,
se havia o interesse na interposição de recurso, sendo deste obtida resposta negativa.

6. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 9:10 hs, sendo que esta Ata, após lida e
achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da licitante presente.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro
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DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Equipe de Apoio

Licitantes:

SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS
REJANE VALENTINI


