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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 118.587/2010

PREGÃO N.º 015/2010

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro 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 MARIA LAURA SILVA e FLÁVIO VOLPATO JUNIOR,
designados conforme Portaria nº 112/2010, bem como o Gerente do Departamento de
Tecnologia da Informação DANIEL GLAVAM TAVARES, 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
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A JOSÉ MAURO SELBACH JUNIOR
*COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

ALEXANDRE ZANINI

ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA

CRISTIANO LUIZ DE AVILA

COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE
MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA

VOLCINEY SILVA DOS SANTOS

*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:
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SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A,  com o valor global de R$ 58.200,00
(cinqüenta e oito mil e duzentos reais);

*COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , com o valor global de R$ 51.900,00
( cinqüenta e um mil e novecentos reais) ;

ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA , com o valor global de
R$ 61.200,00  (sessenta e um mil e duzentos reais);

COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA ,
com o valor global de R$ 84.600,00  (oitenta e quatro mil  e seiscentos reais);

4. O representante credenciado da empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO LTDA , observa que nenhuma outra proposta além da dele, trouxe a
informação exigida no item 10.1 do Termo de Referência, anexo 7 do edital. O Pregoeiro
analisando a questão ponderou que tal exigência equivocadamente não foi reproduzida no
corpo do edital, em especial no capítulo que trata das exigências de classificação das
propostas. Desta forma o Pregoeiro considera que uma falha cometida no edital, não pode
prejudicar as licitantes que cumpriram integralmente com as exigências do corpo do edital.
Afirma ainda que não houve dentro do prazo legal nenhuma impugnação ou pedido de
esclarecimento a esse respeito. No mais, tal exigência reflete necessidade de aparelhamento
do próprio CREA-SC, não representando obrigação futura da contratada. Portanto, tal item
pode ser observado quando da homologação dos equipamentos e como condição para
assinatura do contrato.

5. Os representantes credenciados das empresas COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA , COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS
LTDA e ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA  alegam que o
equipamento ofertado pela empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A para o
item III do Edital não atende às especificações técnicas mínimas exigidas, em especial a
exigência de ciclo mensal mínimo de 150.000 páginas. Perguntado, o representante
credenciado da empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A  não soube
responder a questão, se o seu equipamento atende ou não à tal exigência. As especificações
técnicas juntadas à proposta trazem a informação de ciclo de vida mensal máximo de até
80.000 páginas por mês. O Pregoeiro diligenciou junto ao site [10:36:41] http://pt.lexmark-
shop.eu/product_info.php/tab/Especificacoe_tecnicas/refID/sitesearch/info/p2077_Lexm
ark-E460dn.html#tabs e verificou que realmente esse é o ciclo mensal máximo (80.000).
Dessa forma, o Pregoeiro decretou a desclassificação da proposta da empresa SELBETTI
GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A por não cumprimento aos itens 1.1, 5.2.2.2 e 5.2.2.6 e
Anexo VII, todos do Edital.

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:

 *COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , com o valor global de R$ 51.900,00
( cinqüenta e um mil e novecentos reais) ;
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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. O Pregoeiro, com base no item 15.2 do edital, diligenciou junto ao
emissor do atestado de capacidade técnica, a fim de esclarecer o teor das informações
prestadas, pelo que obteve do senhor Edno Gomes Júnior as informações de que a empresa
*COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA presta serviços de locação de
aproximadamente 40 equipamentos P&B e coloridos à sua empresa Transportadora Itanorte
Ltda., incluindo a assistência técnica e reposição de peças dos mesmos, há aproximadamente
06 anos. No mais, foi verificado por todos que a empresa licitante atendeu aos requisitos
exigidos no Edital.

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

*COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , com o valor global de R$ 51.900,00
( cinqüenta e um mil e novecentos 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 ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
manifestou interesse em interpor recurso a respeito do tratado no item 4 desta Ata. Os demais
representantes manifestaram-se no sentido de não interpor recurso. O Pregoeiro informou que
a empresa ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA possui até às 17:00
hs do dia 28/12/2010 para protocolar suas razões de recurso, sendo que todas as demais
empresas possuem até às 17:00 hs do dia 03/01/2011 para, querendo, interpor contra-razões ao
recurso, estando todos desde já devidamente intimados.

10. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 11:25 hs, sendo que esta
Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio,
representantes credenciados das licitantes presentes e Gerente do DTI do CREA-SC.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

MARIA LAURA SILVA
Equipe de Apoio

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Equipe de Apoio
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DANIEL GLAVAM TAVARES
Gerente DTI

Licitantes:

JOSÉ MAURO SELBACH JUNIOR
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A

ALEXANDRE ZANINI
COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CRISTIANO LUIZ DE AVILA
ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

VOLCINEY SILVA DOS SANTOS
COMERCIAL PORTO ALEGRENSE DE MÁQUINAS CALCULADORAS LTDA


