Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2017
ATA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às
nove horas, o Pregoeiro acompanhado da sua Equipe de Apoio, nas dependências
da Câmara Municipal de Timbó, situada na Rua Honorato Tonolli, s/nº Bairro
das Nações, Timbó (SC), para, na forma da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002
e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93, realizar a sessão pública do Pregão
Presencial 03/2017, objeto do Processo Licitatório nº 11/2017, destinado ao
fornecimento e instalação de equipamentos e programas de informática para a
Câmara Municipal Timbó (SC), conforme especificações do Anexo I do Edital.
O Pregoeiro credenciou o Sr. Lauro Rubens Fugii, representante da empresa
Weikan Tecnologia Ltda. EPP; o Sr. Helton Bilk, representante da empresa
Império do Papel Comércio de Papéis Ltda. - ME; o Sr. Rodrigo Alves de
Campos, representante da empresa Gilmar Sani - ME; o Sr. William Ricardo
Zeferino Muniz, representante da empresa Compton Comercial Ltda. - ME e
recebeu os envelopes contendo a proposta de preço (envelopes nº 01), que foram
rubricados pelo Pregoeiro. Iniciada a sessão pública do pregão, o Pregoeiro
promoveu a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da empresa
Weikan Tecnologia Ltda. EPP, que apresentou proposta no valor de R$
36.897,70 para o item 1, R$ 3.012,00 para o item 3, R$ 3.480,00 para o item 5;
da empresa Império do Papel Comércio de Papéis Ltda. - ME, que apresentou
proposta no valor de R$ 36.415,00 para o item 1, R$ 3.180,00 para o item 3, R$
3.434,00 para o item 5; e da empresa Compton Comercial Ltda. - ME, que
apresentou proposta no valor de R$ 36.900,00 para o item 1, R$ 1.550,00 para
item 2, R$ 3.240,00 para o item 3, R$ 3.480,00 para o item 5; da empresa Gilmar
Sani - ME, que apresentou proposta no valor de R$ 36.900,00 para o item 1, R$
1.550,00 para o item 2, R$ 3.240,00 para o item 3, R$ 2.000,00 para o item 4, R$
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3.480,00 para o item 5. O representante da empresa Gilmar Sani - ME questionou
a quantidade de licenças que compõem o item 4, sendo esclarecido pelo
pregoeiro que são 20 licenças no total. Analisadas e rubricadas as propostas,
verificou-se que estão em conformidade com as exigências do edital. Na etapa de
lances verbais o item 1 foi vencido pela empresa Weikan Tecnologia Ltda. EPP,
com o valor de R$ 36.355,00; o item 2 foi vencido pela empresa Gilmar Sani –
ME, com o valor de R$ 1.540,00; o item 3 foi vencido pela empresa Império do
Papel Comércio de Papéis Ltda. - ME, com o valor de R$ 2.992,00; o item 4 foi
vencido pela empresa Gilmar Sani - ME, com o valor de R$ 2.000,00 e o item 5
foi vencido pela empresa Gilmar Sani - ME , com o valor de R$ 3.390,00. O
Pregoeiro procedeu à abertura do envelope contendo documentação de
habilitação das empresas que apresentaram as melhores Propostas, verificou a
regularidade da documentação apresentada pelas empresas Weikan Tecnologia
Ltda. EPP, Império do Papel Comércio de Papéis Ltda. – ME e Gilmar Sani ME. Não havendo manifestação dos presentes, em especial com relação ao
interesse de recorrer, o Pregoeiro adjudicou o item 1 à empresa Weikan
Tecnologia Ltda. EPP, os itens 2, 4 e 5 à empresa Gilmar Sani – ME e o item 3 à
empresa Império do Papel Comércio de Papéis Ltda. – ME. Se as licitantes
vencedoras habilitadas, convocadas dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrarem o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao edital, na forma do art. 4º, XVI e XXIII, da
Lei 10.520/2002. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão
publica do pregão. Eu, Ruben Parno, integrante da equipe de apoio lavrei esta ata
que, lida e achada em conforme, vai assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e
representantes das licitantes na sessão. Esta ata será publicada Diário Oficial dos
Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, site e mural da Câmara Municipal de
Timbó.
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Ailton Bertoldi
Pregoeiro
Equipe de apoio:
Ana Paula Manfrini
Éverton Bica Pedroso
Ruben Parno
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