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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2010
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 102.806/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVEN TOS QUE SE
RESPONSABILIZE PELO PLANEJAMENTO E PELO GERENCIAMEN TO DA 68ª
SOEAA – SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, DA ARQUITETUR A E DA
AGRONOMIA.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro 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 e FLÁVIO VOLPATO
JUNIOR, designados conforme Portaria nº 112/2010, 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
*TATIANNY LOCKS VITORETI ME TATIANNY LOCKS VITORETI
*CONSOLI EVENTOS LTDA JULIANA CHRISTEN TOMIO
ATTITUDE PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA

MARCO AURÉLIO MARTINS FLORIANI

CAPACITÀ EVENTOS LTDA CAREN ALESSANDRA FRIZZO DE
AZEREDO

*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:

*TATIANNY LOCKS VITORETI ME , com o valor global de R$ 212.625,00 (duzentos e
doze mil, seiscentos e vinte e cinco reais);
*CONSOLI EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 217.500,00 (duzentos e dezessete
mil e quinhentos reais);
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ATTITUDE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 271.260,00
(duzentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta reais);
CAPACITÀ EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 211.875,00 (duzentos e onze mil,
oitocentos e setenta e cinco reais).

4. Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios
estabelecidos no Edital, para que apresentassem seus lances verbais. Durante a rodada de
lances, e tendo em vista a quantidade de lances bem como o grande volume de “descontos”,
considerando ainda que a exequibilidade da proposta se dá posteriormente, o Pregoeiro por
duas vezes alertou as licitantes se as mesmas tinham ciência dos atos que estavam cometendo
e da responsabilidade sobre os mesmos, obtendo de todas essas respostas positivas de que
conscientemente e responsavelmente estavam dando seus lances. O Pregoeiro alertou ainda de
eventuais punições que podem ser aplicadas no caso de irregularidades. Após rodada de
lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante de melhor
oferta, obteve-se o seguinte resultado:

*TATIANNY LOCKS VITORETI ME , com o valor global de R$ 89.800,00 (oitenta e nove
mil mil oitocentos 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 seguida, os documentos circularam entre os presentes para verificação e
rubrica dos mesmos. Verificou-se que os atestados de capacidade técnica apresentados não
cumpriram com as exigências editalícias, em especial da alínea “a” do item 5.10.1.3.1, uma
vez que não trazem a informação do evento realizado, nem da quantidade de participantes do
mesmo, nem mesmo esclarecem os serviços efetivamente prestados. O Pregoeiro diligenciou
por telefone junto a empresa A3 Brasil Eventos Ltda, emissora de um dos atestados, a qual na
pessoa de Natalia da Silva Dias informou que a empresa *TATIANNY LOCKS VITORETI
ME  foi subcontratada pela sua empresa para realizar partes dos eventos. Além disso, a
representante credenciada da empresa *TATIANNY LOCKS VITORETI ME  confirmou as
informações repassadas em sede de diligência. Expôs que se fosse possível poderia apresentar
outros atestados em substituição aos ora analisados. Diante do exposto e considerando ainda o
disposto no parágrafo 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666/93, o Pregoeiro decretou a inabilitação
da empresa *TATIANNY LOCKS VITORETI ME .

6. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes,
Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa classificada em
segundo lugar, qual seja *CONSOLI EVENTOS LTDA . Em seguida, os documentos
circularam entre os presentes para verificação e rubrica dos mesmos. A representante
credenciada da empresa *TATIANNY LOCKS VITORETI ME  retirou-se da sessão às
12:53 hs, conforme declaração em anexo. O representante credenciado da empresa
ATTITUDE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA questiona a validade do atestado de
capacidade técnica apresentado pela empresa *CONSOLI EVENTOS LTDA , uma vez que
este refere-se a duas feiras realizadas, pelo que não se enquadra no conceito de evento
técnico-científico, conforme objeto desta Licitação. O Pregoeiro diligenciou junto ao site
http://www.sed.sc.gov.br/secretaria/documentos/doc_download/881-cronograma-iv-feira-de-
ciencias- (conforme documento em anexo) e verificou a seguinte grade de programação do
evento constante do atestado apresentado:
“Programação:
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DIA HORÁRIO ATIVIDADE
03/11/2009
terça-feira

15h às 21h Montagem dos trabalhos

8h às 9h 30min Montagem dos Trabalhos
9h 30min às 10h 30min Abertura Oficial da Feira
10h 30min às 11h 30min Exposição e visitação pública

12h às 13h 30min Almoço dos expositores
13h 30min às 18h Exposição e visitação pública

18h às 19h Jantar dos expositores

04/11/2009
quarta-feira

19h às 21h 30min Exposição e visitação pública
8h às 12h Exposição e visitação pública

12h às 13h 30min Almoço dos expositores
13h 30min às 14h Desmontagem dos trabalhos

13h 30min às 14h 30min Assembléia Geral

05/11/2009
quinta-feira

14h 30min às 16h Premiação

Diligenciou-se também, via telefone, junto ao Gerente de Educação Osni Packer, da Secretaria
de Desenvolvimento Regional de Rio do Sul, pelo que o mesmo afirmou que o evento trata-se
de feira estudantil, com apresentação de trabalhos pelos alunos, e alguns minicursos
ministrados por professores da UDESC para professores da rede de ensino, não havendo
palestras e/ou workshops. A representante credenciada da empresa *CONSOLI EVENTOS
LTDA afirmou que o atestado de capacidade técnica se refere também a evento técnico-
científico realizado para 3.000 pessoas.

7. Suspendeu-se a sessão para almoço às 13:40 hs, ficando acertado o horário das 14:30 hs
para retorno. Retornando todos no horário marcado, o Pregoeiro deu prosseguimento à
Sessão, decidindo pela inabilitação da empresa *CONSOLI EVENTOS LTDA, por não
atendimento à exigência da alínea “a” do item 5.10.1.3.1, uma vez que o atestado apresentado
não se refere a evento de similar porte ao objeto da licitação, que configura-se, além de feira,
em evento técnico-científico de congresso, palestras e workshops para profissionais da área da
engenharia e afins, com todas as características e nuances próprias desse  tipo de evento, em
muito diferente de feira estudantil de apresentação de trabalhos estudantis.

8. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelos representantes,
Pregoeiro e Equipe, contendo a documentação de habilitação da empresa classificada em
terceiro lugar, qual seja CAPACITÀ EVENTOS LTDA . Em seguida, os documentos
circularam entre os presentes para verificação e rubrica dos mesmos.

9. Em seguida, nada tendo sido alegado, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como
habilitada, por atender a todas as exigências editalícias, e classificada em primeiro lugar:

CAPACITÀ EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 130.054,00 (cento e trinta mil e
cinquenta e quatro reais).

10. 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. A representante
credenciada da empresa *CONSOLI EVENTOS LTDA manifesta interesse em interpor



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

4

recurso da decisão que inabilitou a sua empresa pelos motivos e razões já expostos. O
representante credenciado da empresa ATTITUDE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
manifesta interesse em interpor recurso requerendo a anulação do Edital de Licitação uma vez
que considera que houve falha no texto concernente ao atestado de capacidade técnica pelo
que houve dúbia interpretação do que se considera como evento técnico-científico. A
representante credenciada da empresa CAPACITÀ EVENTOS LTDA alega que são
descabidas as razões de recurso expostas, e descabido o próprio recurso, pelo representante
credenciado da empresa ATTITUDE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, uma vez que
não houve impugnações e/ou pedidos de esclarecimento sobre tal alegação, pelo que o Edital
foi considerado correto e hábil, não podendo ser alterado nesse momento. Foi relembrado a
todos sobre os procedimentos e exigências do item 9 do Edital. Ficou delimitado que as
licitantes que manifestaram interesse possuem até às 17:00 hs do dia 22 de novembro de 2010
para apresentarem as razões de recurso, sendo que todas as demais possuem até às 17:00 hs do
dia 29 de novembro de 2010 para apresentarem, querendo, as devidas contra-razões. O
alargamento do prazo se deve ao fato de que o CREA-SC não terá expediente nos dias 25 e 26
de novembro de 2010. A Empresa classificada em primeiro lugar possui até às 17:00 hs do dia
22 de novembro de 2010 para apresentar nova proposta readequada aos valores vencedores
após a fase de lances.

11. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 15:52 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 CÁSSIA VIDAL
Equipe de Apoio

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Equipe de Apoio

CONSOLI EVENTOS LTDA
JULIANA CHRISTEN TOMIO

ATTITUDE PROMOÇÕES E EVENTOS
LTDA

MARCO AURÉLIO MARTINS
FLORIANI

CAPACITÀ EVENTOS LTDA
CAREN ALESSANDRA FRIZZO DE

AZEREDO


