Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATORIO Nº 16/2013
PREGÃO Nº 08/2013

Aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às nove horas,
o Pregoeiro acompanhado da sua Equipe de Apoio, nas dependências da Câmara
Municipal de Timbó, situada na Rua Germano Brandes, 711, sala 11, Centro,
Timbó (SC), designado pela Portaria nº 09/2013, de 18/02/2013, para, na forma
da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei nº.
8.666/93, proceder a sessão de abertura dos trabalhos licitatórios do Pregão
Presencial nº 08/2013, objeto do Processo Licitatório nº 16/2013, destinado a
aquisição de armários, mesas, gaveteiro e persianas para a Câmara Municipal de
Timbó (SC), conforme Anexo I, nos termos da minuta de contrato constante do
Anexo V, do Edital de Pregão Presencial nº 08/2013. Aberta a sessão pública
acudiram ao pregão as empresas

DISMACENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

MÓVEIS LTDA -EPP; ESCOBRINQ LTDA

-

EPP; IRMÃOS PACHECO COMÉRCIO E

SERVIÇOS LTDA; CÉLIA REGINA W. SANI

–

ME;

as licitantes apresentaram os

envelopes contendo a proposta de preço e documentação (envelopes nº 01 e 02),
que foram rubricados pelo Pregoeiro e equipe de apoio e credenciados os
representantes das licitantes. O Pregoeiro procedeu à abertura dos envelopes
contendo a proposta de preço da empresa
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -EPP,

DISMACENTER INDÚSTRIA E

que apresentou proposta para o Item II no

valor de R$ 50.975,00; da empresa

ESCOBRINQ LTDA

-

EPP,

que apresentou

proposta para o Item II no valor de R$ 50.987,44; da empresa IRMÃOS PACHECO
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

– ME, que apresentou proposta para o Item II no

valor de R$ 50.569,00; da empresa CÉLIA REGINA W. SANI – ME; que apresentou
proposta para o Item II no valor de R$ 52.028,00. Nenhuma licitante apresentou
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proposta de preço para o item I, persianas. Realizados os lances verbais e
negociação com as empresas participantes, conforme os critérios estabelecidos
no Edital, o menor lance para o Item II foi ofertado pela empresa
LTDA

ESCOBRINQ

- EPP, com o valor de R$ 49.900,00. O Pregoeiro procedeu à abertura dos

envelopes contendo a documentação de habilitação da empresa
LTDA – EPP,

ESCOBRINQ

que apresentou a melhor Proposta, constatando que as exigências de

habilitação jurídica e fiscal foram atendidas, declarando-a vencedora do Item II,
com o valor de R$ 49.900,00. Não havendo manifestação dos presentes, em
especial com relação ao interesse em recorrer da decisão, o Pregoeiro adjudicou
o objeto do Item II à empresa

ESCOBRINQ LTDA

-

EPP.

Nada mais havendo a

relatar, o Pregoeiro encerrou a sessão pública do pregão com a lavratura desta
ata, assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das licitantes
presentes. A ata será extratada e publicada Diário Oficial dos Municípios de
Santa Catarina – DOM/SC.

PREGOEIRO: ____________________

Equipe de Apoio:

___________________

_____________________

____________________
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