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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 24 (vinte e quatro) 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 continuidade da Sessão do Pregão em epígrafe, com base no parágrafo 3° do art.
48 da Lei n° 8.666/93. É que na primeira sessão (19/11/2010), ambas as empresas
*RADIONET LTDA   e *CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME  restaram inabilitadas
por descumprimento, cada qual, a alguma exigência editalícia.

1. Abertos os trabalhos, constatou-se a presença apenas do representante RODRIGO
RAMOS MIRANDA, da empresa *CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME, o qual,
continuando o mesmo, já se encontra credenciado para representar a sua empresa na presente
licitação. Não houve a presença de representante da empresa *RADIONET LTDA. O
Pregoeiro informou que recebeu via fax, no dia 23/11/2010, informação da empresa
*RADIONET LTDA (em anexo), assinada pelo representante anteriormente credenciado
ANDREI GONÇALVES DE LIRA, dando conta de que a empresa, por motivos de força
maior, não participaria do presente Pregão Presencial na data de hoje.

2. Solicitou-se, então, à licitante presente a entrega do envelope contendo o Documento de
Habilitação.

3. Em seguida, foi aberto referido envelope, devidamente rubricado pelo representante
presente, Pregoeiro e Equipe, contendo o documento de habilitação. Após o respectivo exame
por todos os presentes, verificou-se que a empresa *CELTEC RASTREAMENTO LTDA
ME apresentou documento para cumprimento da alínea “c” do item 5.3.3 em cópia
autenticada, cumprindo, agora, portanto, com a exigência do item 5.3.7 do Edital. Verificou-se
novamente que o restante da documentação, apresentado na primeira sessão, cumpre com as demais
exigências editalícias. Dessa forma, o Pregoeiro decretou a habilitação da empresa *CELTEC
RASTREAMENTO LTDA ME.

4. O Pregoeiro informou que recebeu via fax, no dia 22/11/2010, documento enviado pela
empresa *RADIONET LTDA (em anexo), o qual apresenta-se nesse momento a todos os
presentes para análise e rubrica. Tal documento tem por objetivo fazer cumprimento à
exigência constante da alínea “b” do item 5.3.2, do Edital. Ocorre que, em primeiro lugar, tal
documento foi enviado via fax, portanto, tem o mesmo valor de uma cópia não autenticada.
No mais, tal documento é datado de 26/04/2010 e o Edital, no item 5.3.5.2, expressamente
exigia que os documentos sem prazo de validade deveriam estar datados dentro dos 180 dias
anteriores à data de abertura das propostas (19/11/2010). Dessa forma, o Pregoeiro, com base
nos itens 5.3.5.2 e 5.3.7 do Edital, bem como no disposto no artigo 32 da Lei n° 8.666/93,
decretou a inabilitação da empresa *RADIONET LTDA.
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5. Ante a inabilitação da empresa *RADIONET LTDA, resta prejudicada a análise e
julgamento da anterior alegação do representante credenciado da empresa *CELTEC
RASTREAMENTO LTDA ME  de 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 e de 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. Ainda assim, foram
juntadas aos autos as alegações trazidas nesse momento por escrito pelo representante
credenciado da empresa *CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME, as quais dão conta de
que a empresa *RADIONET LTDA  não faz parte do grupo Renarsat e portanto não está
autorizada a operar o hardware adquirido pelo CREA/SC no Pregão 008/2010 (item 1.2), bem
como o teclado de comunicação (TDI 200) instalado no mesmo.

6. Sendo assim, e após negociação direta com a licitante de melhor oferta, o Pregoeiro
decretou a seguinte licitante como habilitada e classificada em primeiro lugar no presente
certame:

*CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME, com o valor global de R$ 59.760,00 (cinquenta
e nove mil e setecentos e sessenta reais).

7. Foi indagado ao representante da licitante presente se havia mais alguma observação a ser
feita, em especial se havia o interesse na interposição de recurso, sendo deste obtida resposta
negativa.

8. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 09:30 hs, sendo que esta
Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
representante credenciado da licitante presente.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

DAYSE DE CASSIA VIDAL
Equipe de Apoio

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Equipe de Apoio

Licitantes:

CELTEC RASTREAMENTO LTDA ME
RODRIGO RAMOS MIRANDA


