Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE NÚMERO 04 –
PROPOSTA PREÇOS E CLASSIFICAÇÃO FINAL - TOMADA DE
PREÇOS 01 - PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2014
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às nove horas, a comissão
permanente de licitações, nas dependências da Câmara Municipal de Timbó, situada na
Inglaterra, sn esquina com 750 com Rua Projeta A, Bairro da Nações, Timbó (SC), designada
pela Portaria nº 11/2014, para, na forma da Lei Federal nº. 12.232/2010, 8.666/1993 e
4.680/65, proceder a abertura do envelope número 04 – proposta de preços, do objeto do
Processo Licitatório nº 05/2014, destinado à contratação de Agência de Propaganda conforme
Edital de Tomada de Preços 01/2014. Aberta a sessão pública conforme item 12.13 e
seguintes do edital no horário estabelecido, estando presentes o representante da empresa Sal
Propaganda Ltda Leandro Bonk Sabino RG 4835857, servidores da Câmara Municipal de
Timbó, Vereador Guilherme Voigt Júnior e demais presentes. Ausente o representante da
licitante Jeime Vieira da Silva Eirelli ME. Inicialmente o presidente informou que os
representes foram devidamente convocados e que a sessão seria também gravada. Após, o
presidente solicitou ao membro da comissão que apresentasse para todos as notas e médias
auferidas até o momento e que se encontravam devidamente arquivadas no processo:
Empresa Sal Propaganda Ltda. Pontuação Proposta técnica: envelope 01 avaliador 1 (44),
avaliador 2 (48), avaliador 3 (49) SOMA 141 MÉDIA 47,00 Capacidade de Atendimento:
envelope 03 avaliador 1 (20) avaliador 2 (19) avaliador 3 (20) SOMA 59 MÉDIA 19,67
MÉDIA TOTAL ENVELOPES 01 E 03 MÉDIA 66,67. Empresa Jeime Vieira da Silva Eirelli
Me. Pontuação Proposta técnica: envelope 01 avaliador 1 (40), avaliador 2 (34), avaliador 3
(44). SOMA 118. MÉDIA 39,33. Capacidade de Atendimento: envelope 03, avaliador 1(19)
avaliador 2 (16) avaliador 3(15). SOMA 50. MÉDIA
16,67 .
MÉDIA
TOTAL
ENVELOPES 01 E 03. MÉDIA
56,00. Em seguida o Presidente solicitou que o
representante da Empresa Sal confirmasse que os envelopes em que as propostas de preços se
encontravam estavam devidamente lacrados e pediu para que os mesmos fossem rubricados.
Após procedeu a abertura dos envelopes de propostas de preços 04 e verificou-se que os
mesmos preenchiam os requisitos formais do Edital, solicitando ainda que todos os presentes
rubricassem os documentos que se encontravam nos respectivos envelopes. Em seguida
procedeu ao julgamento das propostas de preços conforme item 12.13 e seguintes e anexo I,
itens 5 e 5.1 do edital frisando que a proposta de preços receberia o máximo de 20 pontos,
seguindo a fórmula PP = PD x PMC/100, verificou que a Empresa Jeime Vieira da Silva
Eirelli Me apresentou percentual de desconto de 30%, ficando assim com a nota de preço de 6
pontos (30*20/100) e em seguida verificou-se que a empresa Sal Propaganda Ltda apresentou
um percentual de desconto de 30%, ficando assim com a nota de preço de 6 pontos. Após o
presidente solicitou ao membro da comissão que apresentasse a fórmula para o julgamento da
nota final (NF=NT+NP), conforme item 13 e seguintes do edital. O presidente informou então
que a Empresa Sal Propaganda Ltda apresentou a seguinte pontuação: nota técnica 66,67 + np
6 = 72,67 pontos, sendo esta sua nota final e a Empresa Jeime Vieira da Silva Eirelli Me
apresentou a seguinte pontuação: nota técnica de 56 + np 6 = 62,00, sendo esta sua nota final.
Declarou, com base na pontuação, que a classificação final ficou assim estabelecida: Em
primeiro lugar a Empresa Sal Propaganda LTDA e em segundo lugar a empresa Jeime Vieira
_____________________________________________________________________
Rua Inglaterra, esq. Nº 750 rua projetada A – Bairro das Nações – CEP: 89120-000 – Timbó-SC – CNPJ 83.497.594/0001-15
Fone: 47 3382-1433 - 3382-2177 – Home-page: www.camaratimbo.sc.gov.br E-mail: camara@camaratimbo.sc.gov.br

Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

da Silva ME. Após informou que o prazo para a interposição de recursos contra a nota do
preço será de cinco dias contados a partir da publicação desta classificação final no DOM
SC(diário oficial dos municípios de Santa Catarina www.diariomunicipal.sc.gov.br). Também
informou que a classificação final será publicada no site www.camaratimbo.sc.gov.br e no
mural da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão
pública da tomada de preços 01/2014 com a lavratura desta ata, assinada pelos membros da
comissão, licitante e demais presentes. Esta ata será extratada e publicada no Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC. Também estará disponível no site
www.camaratimbo.sc.gov.br e mural da Câmara Municipal de Timbó.
Éverton Bica Pedroso - Presidente

Ailton Bertoldi - Membro

Genésio Slomp - Membro
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