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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 101.754/2010

PREGÃO N.º 014/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E C ONTROLE
DOS VEÍCULOS QUE COMPÕE A FROTA DO CREA/SC.

Aos 19 (dezenove) 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 CASSIA 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
*RADIONET LTDA ANDREI GONÇALVES DE LIRA
*CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME RODRIGO RAMOS MIRANDA
*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 classificadas por empresa:

*RADIONET LTDA , com o valor global de R$ 78.480,00 (setenta e oito mil, quatrocentos e
oitenta reais);
*CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME , com o valor global de R$ 78.480,00 (setenta e
oito mil, quatrocentos e oitenta reais).

4. O representante credenciado da empresa *CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME
alega que o software utilizado pela empresa *RADIONET LTDA  é software Arena da
Maxtrack e conforme o Edital ele não é compatível com as exigências do Edital. O
representante da empresa *RADIONET LTDA alega que o seu software cumpre com todas
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as exigências do Edital. O representante credenciado da empresa *CELTEC
RASTREAMENTO LTDA ME  alega que o software utilizado pela empresa *RADIONET
LTDA  não é compatível ao hardware adquirido pelo CREA-SC no Pregão 008/2010 (item
1.2), com relação ao teclado de comunicação (TDI 200) instalado no mesmo. O representante
credenciado da empresa *RADIONET LTDA alega que entrou em contato com a sua equipe
técnica e afirma que o software é universal e compatível com o aparelho de rastreamento e
também com o teclado de comunicação (TDI 200) adquiridos pelo CREA-SC no Pregão
008/2010 (item 1.2).

5. Tendo em vista que os preços ofertados são iguais, procedeu-se ao sorteio para definir a
empresa que primeiro dará o lance, ficando definido a empresa *RADIONET LTDA.

6. 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 melhor oferta,
obteve-se o seguinte resultado:

*RADIONET LTDA , com o valor global de R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e
quatrocentos reais).

7. 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. Foi verificado que a empresa *RADIONET LTDA  deixou de apresentar
documento/declaração em cumprimento à exigência constante da alínea “b” do item 5.3.2,
apresentando apenas documento que cumpre com a exigência da alínea “a” do item 5.3.2. O
Pregoeiro verificou que tal documento somente se presta para cumprimento da alínea “a” do
item 5.3.2, não fazendo nenhuma menção que possa esclarecer o exigido na alínea “b” do item
5.3.2. Dessa forma, nem mesmo uma diligência, nos moldes do parágrafo 3° do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, bem como do item 5.3.9 do Edital, é suficiente uma vez que é vedada a
inclusão posterior de documento e/ou informação que originariamente deveria acompanhar a
proposta ou os documentos de habilitação. Sendo assim o Pregoeiro decreta a inabilitação da
empresa *RADIONET LTDA.

8. 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. Verificou-se que a empresa *CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME
apresentou documento para cumprimento da alínea “c” do item 5.3.3 em cópia não
autenticada, descumprindo portanto a exigência do item 5.3.7 do Edital. Dessa forma,
considerando-se ainda o disposto no artigo 32 da Lei n° 8.666/93 o Pregoeiro decretou a
inabilitação da empresa *CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME.

9.  Dessa forma, ante a inabilitação das duas empresas o Pregoeiro com base no parágrafo 3°
do art. 48 da Lei n° 8.666/93 determina o prazo de 03 (três) dias úteis para que ambas
apresentem nova documentação escoimada das causas de inabilitação. Para tanto, o Pregoeiro
define desde já a data de 24 de novembro de 2010, às 09:00 hs, para que as licitantes
apresentem-se nesta sede do CREA-SC para sessão de abertura de novos envelopes de
habilitação. O prazo de 08 (oito) dias úteis foi de comum acordo entre todos os presentes
diminuído para 03 dias úteis, uma vez que há necessidade do CREA/SC na presente
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contratação. Por motivo de economicidade e ante o princípio do desapego ao formalismo
exagerado, as licitantes deverão apresentar nos novos envelopes apenas os novos documentos
corrigidos, que neste momento apresentam defeito, uma vez que todos os demais documentos
ainda continuarão válidos na data da próxima sessão. Aproveitando-se os atos processuais e
levando-se em conta o princípio da celeridade, o Pregoeiro determinou que nessa mesma
sessão (24/11/2010) sejam apresentadas por ambas as empresas suas razões a respeito das
alegações constantes do item 4 desta Ata, para que na mesma oportunidade sejam dirimidas
integralmente quaisquer dúvidas a respeito da compatibilidade ou não dos softwares e
hardwares supracitados.

10. Foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma observação
a ser feita, sendo destes obtidas respostas negativas.

11. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 12:08 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:

RADIONET LTDA
ANDREI GONÇALVES DE LIRA

CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME
RODRIGO RAMOS MIRANDA


