No dia 19/05/2014 foi publicada no DOM-SC , referente o Pregão presencial 02/2014 a decisão
aonde consta que a Empresa Franciane da Costa Phillippi Me, declarada vencedora do Pregão,
não apresentou certidão de regularidade perante INSS e tampouco apresentou-se em tempo
hábil para assinatura do contrato. Nesta decisão proclamou-se então a extinção dos efeitos de
adjudicação e também a homologação do certame em favor da empresa acima descrita. Desta
maneira, com a faculdade conferida pelo artigo 4º, incisos XVI, XVII e XXIII da Lei nº
10.520/2006 retomou-se a Sessão Pública do Pregão com vistas a examinar as ofertas
subseqüentes a fim de apurar uma que atenda o edital. Desta maneira, no dia 20/05/2014, as
14h, nas dependências da Secretaria da Câmara Municipal, presente o representante legal da
empresa classificada em segundo lugar Window Glass Film Comércio de Películas Ltda ME,
sócio proprietário da empresa, Everaldo Alves Verde, cpf 538.696.219-15, rg, 1638118 – sspsc,
o pregoeiro verificou que a proposta inicialmente apresentada, foi de R$23.859,61 (vinte e três
mil e oitocentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e um centavos), negociando diretamente
com o proponente, obteve o preço de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais) para que
fizesse a entrega, instalação, garantia, nas mesmas condições constantes no edital e na
proposta apresentada na Sessão de Abertura do Pregão Presencial nº 2/2014 realizada no dia
16 de Abril de 2014. Verificando a documentação de habilitação da empresa apresentada na
ocasião da sessão de abertura do pregão, constata-se que atende as condições exigidas no
edital, razão porque declaro a empresa Window Grass Film Comércio de Películas Ltda – ME
vencedora do Pregão nº 2/2014. Assim, com fulcro no item 10.7 do Edital adjudica o objeto do
certame à empresa Window Glass Film Comércio de Películas Ltda ME. Esta decisão será
publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina – DOM –SC
(www.diariomunicipal.sc.gov.br) , no mural e no site da Câmara Municipal de Timbó
www.camaratimbo.sc.gov.br
Timbó(SC) 20 de Maio de 2014.
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