Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

PROCESSO LICITATORIO Nº 04/2015
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2015

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, as nove horas,
o Pregoeiro acompanhado da sua Equipe de Apoio, nas dependências da
Câmara Municipal de Timbó, situada na Rua Inglaterra, s/nº Bairro das
Nações, Timbó (SC), designado pela Portaria nº 08/2015, de 15/04/2015,
para, na forma da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e
subsidiariamente da Lei nº. 8.666/93, realizar a sessão pública do Pregão
Presencial 02/2015, objeto do Processo Licitatório nº 04/2015, destinado à
aquisição de item I - 05 estruturas para arquivo morto sendo 3 peças de
2600 x 1700, 01 peça de 2600x2100 e 01 peça de 1500x1000, todas com
estrutura de aço/ferro/tubos galvanizados com medidas aproximadas de
30x50x1,5, (em todas as paredes da sala), sendo a cada elevação das
prateleiras com cantoneiras de 1/1/2x3,16 e prateleiras de chapas MDF com
20 mm; Item II - cercas para garagem com capacidade para instalar dois
carros, com dois portões de abrir, com fechadura e porta cadeados; Item III
– uma estante desmontável de Aço para acondicionamento de livros, com 6
prateleiras, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência,
Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 02/2015, para a Câmara
Municipal de Timbó. Iniciados os trabalhos, acudiram ao pregão
apresentando os documentos para o credenciamento e os envelopes nº 01 e
nº 02 com a proposta de preços e com os documentos de habilitação
respectivamente, a Edson Marlon Brandes - ME, representada por seu
titular Edson Marlon Brandes e a empresa Serralheria Dom Joaquim Ltda –
EPP, representada por Jaime Flávio da Silva Cesari, os envelopes foram
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rubricados pelo pregoeiro e pelo representante da licitante presente. O
Pregoeiro procedeu a abertura do envelope contendo a proposta de preço da
empresa Edson Marlon Brandes – ME, que apresentou proposta para o Item
I, no valor de R$ 8.900,00; para o Item II no valor de R$ 4.400,00 e para o
Item III, no valor de R$ 350,00; a empresa Serralheria Dom Joaquim Ltda EPP, que apresentou proposta para o Item I, no valor de R$ 9.680,00; para
o item II, no valor de R$ 4.678,00 e para o Item III, no valor de R$ 350,00.
Na fase de lances verbais obteve-se para o Item I, o valor de R$ 8.900,00,
ofertado pela empresa Edson Marlon Brandes - ME; para o item II, o valor
de R$ 4.300,00, ofertado pela empresa Serralheria Dom Joaquim Ltda –
EPP e para o Item III, o valor de R$ 330,00, ofertado pela empresa Edson
Marlon Brandes, depois de sorteio realizado pelo pregoeiro, tendo em vista
que o valor das propostas iniciais era idêntico. O Pregoeiro procedeu à
abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação das
empresas que apresentaram as melhores Propostas, e, depois de analisadas,
constatou-se que os documentos de habilitação jurídica e fiscal atendem
aos requisitos exigidos no Edital, sendo declarada vencedora do item I e III
a empresa Edson Marlon Brandes – ME, com os valores de R$ 8.900,00 e
R$ 330,00, respectivamente e declarada vencedora do Item II a empresa
Serralheria Dom Joaquim Ltda – EPP, com o valor de R$ 4.300,00. Não
havendo manifestação dos presentes, em especial com relação ao interesse
em recorrer da decisão, o Pregoeiro adjudicou os objetos dos Itens I e III da
licitação à empresa Edson Marlon Brandes – ME e o objeto do Item II à
empresa Serralheria Dom Joaquim Ltda - EPP. Nada mais havendo a tratar
na sessão pública do Pregão Presencial nº 02/2015, o Pregoeiro encerrou os
trabalhos com a lavratura desta ata que lida e achada conforme os trabalhos
realizados vai assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes
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das licitantes presentes. Esta ata será extratada e publicada Diário Oficial
dos Municípios de Santa Catarina – DOM/SC, site e mural.

PREGOEIRO: Ailton Bertoldi

Equipe de apoio:
Ruben Parno
Éverton Bica Pedroso
Ana Paula Manfrini
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