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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 21 (vinte e um) dias do mês de julho  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 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 Preços e
os envelopes contendo os Documentos de Habilitação destas empresas participantes, quais sejam:

Empresa Representante
*SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS REJANE VALENTINI
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA PAULO ROBERTO DE AMORIM SANTOS
*empresas que se declararam microempresas ou empresas de pequeno porte.

2. Note-se que todas Licitantes acima já se encontravam no local antes das 08:59h e portanto respeitaram o
prazo limite para a entrega dos envelopes. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes,
conforme credencial e lista de credenciamento em anexo, sendo tal documentação analisada e rubricada por
todos os participantes, nada sendo alegado.

3. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelos representantes presentes, Pregoeiro
e Equipe, contendo as Propostas de Preço, 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:

*SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS, com o preço global de R$ 21.450,00 (vinte e
um mil, quatrocentos e cinquenta reais);
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA , com o preço global de R$ 46.150,00 (quarenta e seis mil, cento e
cinquenta reais).

3.1. Ainda  que a proposta da empresa AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA  apresente preço unitário
superior ao máximo admitido pelo Edital, o que em princípio contraria o disposto no item 5.2.2 – “a” e 7.2 do
Edital, o Pregoeiro com base no item 16.8 observará tal situação e, portanto o respeito ao preço máximo
somente ao final da fase de lances, privilegiando dessa forma a ampliação da disputa o que vai ao encontro da
busca pela proposta mais vantajosa à administração. Esse entendimento é corroborado pelo próprio TCU que
na obra Licitações & Contratos – Orientações Básicas, 3ª Edição, Brasília, 2006, pág. 208, determina que a
verificação do preço da proposta com o preço máximo admitido deverá se dar ao final da fase de lances. Dessa
forma o Pregoeiro decide pela classificação de ambas as propostas.

4. Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no
Edital, para que apresentassem seus lances. Ficou definido por todos que os lances se darão pelo preço
unitário. Após rodada de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com a licitante
de melhor oferta, obteve-se o seguinte resultado:
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*SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS, com o preço global de R$ 17.810,00 (dezessete
mil, oitocentos e dez reais).

5. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo Pregoeiro, Equipe e representantes
credenciados, contendo a documentação de habilitação da empresa classificada com melhor proposta. Em
seguida, os documentos circularam entre os presentes para verificação e rubrica dos mesmos. Constatou-se que
a empresa apresentou dois Atestados de Capacidade Técnica, entretanto, os dois atestados foram apresentados
em cópia simples e a representante credenciada não possui os originais para que a autenticação possa ser
procedida pelo Pregoeiro. Logo houve descumprimento ao item 5.3.7 do Edital. Ademais,  o Edital exigia a
apresentação de atestado que comprove que a licitante forneceu no mínimo 1.000 (mil) agendas para um
mesmo contratante. No presente caso, um dos atestados, ainda que em cópia simples, dá conta do
fornecimento de apenas 115 (cento e quinze) agendas. O outro atestado, também em cópia simples não traz a
informação da quantidade de agendas fornecidas. Dessa forma o Pregoeiro também não poderia diligenciar
uma vez que incluiria informação que originariamente deveria constar da documentação. Dessa forma, o
Pregoeiro decretou a inabilitação da empresa *SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS.

6. Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado pelo Pregoeiro, Equipe e representantes
credenciados, contendo a documentação de habilitação da empresa segunda classificada. Em seguida, os
documentos circularam entre os presentes para verificação e rubrica dos mesmos. Constatou-se que o  atestado
apresentado não traz a informação da quantidade de agendas fornecidas. Dessa forma o Pregoeiro também não
poderia diligenciar uma vez que incluiria informação que originariamente deveria constar da documentação,
conforme decisão acima. Assim o Pregoeiro decretou a inabilitação da empresa AGENDAS POMBO
LEDIBERG LTDA .

7. Ante a inabilitação de todas as licitantes, o Pregoeiro com base no parágrafo 3° do art. 48 da Lei n° 8.666/93
determina o prazo de 8 (oito) dias úteis para que ambas apresentem nova documentação escoimada das causas
de inabilitação. Para tanto, o Pregoeiro define desde já a data de 02 de agosto de 2010, às 9:00 hs para que as
licitantes apresentem-se nesta sede do CREA-SC para sessão de abertura de novos envelopes de habilitação.
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.

8. 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.

9. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 10:55 hs, sendo que esta Ata, após lida e
achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das licitantes presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Equipe de Apoio

Licitantes:
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SINOSPLAST PRODUTOS GRÁFICOS E PLÁSTICOS
REJANE VALENTINI

AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA
PAULO ROBERTO DE AMORIM SANTOS


