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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 

PROCESSO N.º 11.911/2011 

PREGÃO N.º 002/2011 

 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS. 

 

Aos 11 (onze) dias do mês de março do ano de 2011 (dois mil e onze), às 09:00h (nove 

horas), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se a Sra. Pregoeira 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. A Pregoeira 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 

*COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ALEXANDRE ZANINI 

SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA ANDRÉ TITO HOFFMANN 

WEIKAN TECNOLOGIA LTDA LAURO RUBENS FUGIL 

*HARLEY DE AGUIAR JUNIOR ME LEONARDO JOSE SCHUCH 

ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. 

INF. LTDA 

ROBSON CARDOSO 

*ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP NILTON PEDRO DA SILVA JUNIOR 

SERCOMPE COMPUTADORES LTDA LUCIANO KIVHALOWSKI SIMAS 

HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA DOUGLAS DOS SANTOS SOARES 

XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA MAURO RODRIGUES 

*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, Pregoeira e Equipe, contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e 

rubricadas pela Pregoeira, 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:  
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*COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com o valor global para o LOTE 03 de 

R$ 70.731,00 (setenta mil, setecentos e trinta e um reais); 

 

SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, com o valor global para o LOTE 01 

de R$ 306.000,00 (trezentos e seis mil reais) e com o valor global para o LOTE 02 de R$ 

77.250,00 (setenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais); 

 

WEIKAN TECNOLOGIA LTDA, com o valor global para o LOTE 01 de R$ 344.400,00 

(trezentos e quarenta e quatro mil e quatrocentos reais) e com o valor global para o LOTE 02 

de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais); 

 

*HARLEY DE AGUIAR JUNIOR ME, com o valor global para o LOTE 03 de R$ 

76.920,00 (setenta e seis mil, novecentos e vinte reais; 

 

ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. LTDA, com o valor global para 

o LOTE 03 de R$ 65.871,00 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais); 

 

*ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP, com o valor global para o LOTE 01 de R$ 

345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais), com o valor global para o LOTE 02 de R$ 

88.000,00 (oitenta e oito mil reais) e com o valor global para o LOTE 03 de R$ 79.710,00 

(setenta e nove mil, setecentos e dez reais); 

 

SERCOMPE COMPUTADORES LTDA, com o valor global para o LOTE 01 de R$ 

287.880,00 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais) e com o valor global para 

o LOTE 02 de R$ 77.475,00 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais); 

 

HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, com o valor global para o LOTE 02 

de R$ 97.603,75 (noventa e sete mil, seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos); 

 

XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, com o valor global para o LOTE 03 

de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais). 

 

4. Verificou-se que a proposta apresentada pela empresa WEIKAN TECNOLOGIA LTDA 

não atende aos itens 4.1.1.1.1 e 4.1.1.1.4 do Termo de Referência, parte integrante deste 

Edital. A mesma empresa deixou de apresentar os documentos solicitados nos itens 5.2.3 f.6 e 

g.3 do Edital. Dessa forma a Pregoeira decretou a desclassificação da empresa WEIKAN 

TECNOLOGIA LTDA.  
 

4.1 O representante da empresa *ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP alega que a 

empresa SERCOMPE COMPUTADORES LTDA não apresentou as declarações exigidas 

nos itens 5.2.3 f.6 e g.3, sendo que a empresa SERCOMPE COMPUTADORES LTDA 

apresentou uma declaração da própria empresa (SERCOMPE COMPUTADORES LTDA). 

O representante da empresa SERCOMPE COMPUTADORES LTDA alega que 

representantes podem comercializar diretamente com o fabricante tal como distribuidor. A 

Pregoeira decretou a desclassificação da empresa SERCOMPE COMPUTADORES LTDA, 

pois a empresa não apresentou declaração do fabricante e/ou distribuidor autorizado, 

conforme exigido no Edital. 
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4.2 O representante da empresa *ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP alega que as 

declarações apresentadas pela empresa SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS 

LTDA também não atendem o item 5.2.3. f.6 e g.3. A empresa SEPROL 

COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA alega que para o item g.3 apresenta carta do 

fabricante onde consta o termo “são novos” para os equipamentos em questão. A Pregoeira 

decretou a desclassificação da empresa SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS 

LTDA para o lote 2, pois a empresa não apresentou declaração conforme item 5.2.3. g.3. 

 

4.3 O representante da empresa *ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP questiona a 

declaração apresentada pela empresa SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, 

pois a declaração apresentada é de data de 10 de fevereiro de 2011. A Pregoeira diligenciou 

através do site da empresa HP, HP Product Bulletin 

(http://h18006.www1.hp.com/products/quickspecs/ProductBulletin.html), e verificou que na 

data de hoje os equipamentos não são descontinuados. 

 

4.4 O representante da empresa ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. 

LTDA alega que as empresas *COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e 

XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA não atendem ao item 4.3.1.4.9 do 

Termo de Referência do Edital. O representante da empresa *COPY LINE COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA alega que apresentou declaração da fabricante atendendo ao item 

questionado. O representante da empresa XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA 

LTDA alega que atende o exigido no Edital. A Pregoeira decretou a desclassificação da 

empresa XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pois a empresa não atende ao 

item 4.3.1.4.9 do Termo de Referência do Edital, uma vez que não apresentou a informação 

sobre a durabilidade do cartucho original de rendimento padrão (menor rendimento) 

disponível no mercado, que deverá ser de no mínimo 3.000 páginas, sendo que a quantidade 

informada, ainda que do cartucho inicial, é contrária ao Edital, e eventual diligência realizada 

pela Pregoeira acarretaria a inclusão posterior de informação que originariamente deveria 

constar na proposta. Nesse ponto, nem mesmo é permitido que a licitante inclua nesse 

momento tal informação, quer seja oralmente, quer seja através de declaração constada em 

ata. 

 

4.5 O representante da empresa *COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA alega 

que a empresa ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. LTDA não 

atende ao item 4.3.1.4.7 do Termo de Referência do Edital. A empresa ESCRIMATE COM. 

DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. LTDA informou que atende ao Edital.  

 

5. Suspendeu-se a sessão para almoço às 13:00 hs, ficando acertado o horário das 14:00 hs 

para retorno. Retornando todos no horário marcado, a Pregoeira deu prosseguimento à Sessão.  

 

6. Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios 

estabelecidos no Edital, para que apresentassem seus lances verbais. As licitantes acordaram 

em ofertar lances pelo preço unitário. Após rodada de lances, conforme Histórico do Pregão 

em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o seguinte 

resultado: 

 

PARA O LOTE 01 - SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, com o valor 

global de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais); 

 

http://h18006.www1.hp.com/products/quickspecs/ProductBulletin.html
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PARA O LOTE 02 - HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, com o valor 

global de R$ 78.125,00 (setenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais); 

 

PARA O LOTE 03 - ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. LTDA, 
com o valor global de R$ 56.340,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais). 

 

7. Procedeu-se então à abertura dos envelopes, devidamente rubricados pelos representantes, 

Pregoeira e Equipe, contendo a documentação de habilitação das empresas classificadas em 

primeiro lugar nos respectivos lotes. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes 

para verificação e rubrica dos mesmos. O representante da empresa *ELIZANGELA 

MACIEL DA SILVA EPP indagou o documento apresentado pela empresa HARDLINK 

INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, com relação ao item 5.3.1.3.1 c do edital, pois 

entende que a mesma não indica a assistência técnica credenciada. O representante da 

empresa HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA informa que o documento 

apresentado atende ao Edital. Foi verificado por todos que as empresas licitantes classificadas 

em primeiro lugar nos respectivos lotes atenderam aos requisitos de habilitação exigidos no 

Edital.  

 

8. Em seguida, a Pregoeira proclamou as seguintes licitantes como habilitadas, por atenderem 

a todas as exigências editalícias, e classificadas em primeiro lugar nos respectivos lotes: 

 

PARA O LOTE 01 - SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, com o valor 

global de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais); 

 

PARA O LOTE 02 - HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA, com o valor 

global de R$ 78.125,00 (setenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais); 

 

PARA O LOTE 03 - ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. LTDA, 
com o valor global de R$ 56.340,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais). 

 

9. 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. O representante 

credenciado da empresa SERCOMPE COMPUTADORES LTDA manifestou interesse em 

interpor recurso a respeito dos itens pelos quais foi desclassificado – item 5.2.3 f6 e g3 

(nomenclatura utilizada). Solicitou a possibilidade de verificar a documentação constante do 

envelope de Habilitação da empresa, pois alega que dentro do referido envelope encontram-se 

documentos comprobatórios referentes ao assunto. O representante credenciado da empresa 

XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA também deseja interpor recurso 

relativo aos motivos de sua desclassificação - com relação ao fornecimento de toner inicial. O 

representante da empresa *ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP manifestou interesse 

em interpor recurso referente ao Lote 1, cuja classificada em primeiro lugar foi a empresa 

SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, no que tange aos itens 5.2.3 alínea 

f.6, alegando que a empresa apresentou declaração emitida com data anterior à data de 

publicação do Edital. Os demais representantes manifestaram-se no sentido de não interpor 

recurso.  

 

O Pregoeiro informou que as empresas SERCOMPE COMPUTADORES LTDA, 

XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA e *ELIZANGELA MACIEL DA 

SILVA EPP possuem até às 17:00 hs do dia 16/03/2011 para protocolar suas razões de 
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recurso, sendo que todas as demais empresas possuem até às 17:00 hs do dia 21/03/2011 para, 

querendo, interpor contra-razões ao recurso, estando todos desde já devidamente intimados. 

 

10. Nada mais a registrar em Ata, a Pregoeira encerrou a Sessão às 16:20hs, sendo que esta 

Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e 

representantes credenciados das licitantes presentes. 

 

 

LIANE CRISTINE SALOMONS BERNARDI 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

DAYSE DE CASSIA VIDAL 

Equipe de Apoio 

 

 

 

FLAVIO VOLPATO JUNIOR 

Equipe de Apoio 

 

 

Licitantes: 

 

 

 

COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ALEXANDRE ZANINI 

 

 

 

SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 

ANDRÉ TITO HOFFMANN 

 

 

 

HARLEY DE AGUIAR JUNIOR ME 

LEONARDO JOSE SCHUCH 

 

 

 

ESCRIMATE COM. DE MATERIAIS DE ESCRIT. INF. LTDA 

ROBSON CARDOSO 

 

 

 

ELIZANGELA MACIEL DA SILVA EPP 



Fl

or

ia

nó

po

lis 

- 

S

C 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2000  –  Fax:  (48)  3331-2009  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001 

www.crea-sc.org.br                 -            crea-sc@crea-sc.org.br 

 

 

 

 

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 6 

NILTON PEDRO DA SILVA JUNIOR 

 

 

 

SERCOMPE COMPUTADORES LTDA 

LUCIANO KIVHALOWSKI SIMAS 

 

 

 

HARDLINK INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA 

DOUGLAS DOS SANTOS SOARES 

 

 

 

XBRAMAR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 

MAURO RODRIGUES 

 


