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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO AS
PROPOSTAS, DOCUMENTAÇÕES
E AMOSTRAS
E ABERTURA DAS
PROPOSTAS, APRESENTADAS PARA O PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2014.
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, na sede da
Prefeitura Municipal de Águas Mornas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação,
a partir das 8:00 horas, reuniram-se o Pregoeiro José Carlos Laurindo Machado, e
sua Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 180/2012, para dar início à abertura
do PREGÃO PRESENCIAL N.º 19/2014, que tem como objeto aquisição de
materiais de expediente, informática, permanente e suprimentos de informática
para as Secretarias de Saúde, Educação e demais Secretarias e setores da
Prefeitura Municipal de Águas Mornas conforme especificações constantes no
Anexo I, do edital convocatório. Declarada aberta à reunião pelo Pregoeiro
convocando o servidor Marcelo Kuhnen para secretariar os trabalhos. Presentes a
sessão devidamente credenciados os Senhores: Leandro Marconi Holtz, da empresa
Comp 1, Paulo Inácio da Rocha, da empresa JLM, Robson Natanael Chiquio, da
empresa Célia Regina e Mônica Chimendes, da empresa Weikan, Edemilson Kraus,
da empresa Aquinpel, Adenilson Broering, da empresa Infotriz, Sandro Vilmar Pires,
da empresa Sandro Vilmar, Janio Francisco Hoffmann, da empresa Escrimate,
Pregoeiro e equipe de apoio abaixo assinados. Todas as empresas apresentaram
declaração de fatos impeditivos. Apresentaram documentos para os efeitos de
aplicação das regras contidas nos artigos 42 a 46 da lei nº 123/2006, as empresas
Célia Regina e JLM. A empresa ZOOM Tecnologia Ltda, deixou de apresentar a
declaração de fatos impeditivos, fora do envelope de propostas, a mesma será
verificada na abertura da proposta. Após credenciamento dos representantes,
passou-se para abertura dos invólucros nº 01, contendo as PROPOSTAS das
empresas participantes, sendo elas: 01 – COMP 1 Informática Ltda, 02 – Célia
Regina Wambommel ME, 03 – JLM Comércio de Produtos aliméticios Ltda, 04 –
Weikan Tecnologia Ltda, 05 – ZOOM Tecnologia Ltda, 06 – Sandro Vilmar Pires –
ME, 07 - Escrimate Comercial e Serviços de Informática EIRELI, 08 – Aquinpel
Suprimentos para Escritório, Informática e Papelaria EIRELI, 09 - Infotriz
Comercial Ltda EPP. Após abertura das propostas ficou constatado que a empresa
ZOOM, deixou de apresentar a declaração de fatos impeditivos bem como
documento que comprove que a proposta foi assinada por representante legal da
empresa. Diante disto, referida empresa foi DESCLASSIFICADA. Após abertura dos
envelopes as propostas foram passadas para análise e rubrica de todos os presentes.
Indagados pelo pregoeiro se tinham algo a objetar, nenhum dos representantes se
manifestaram. O representante da empresa COMP1, consignou que o item 162, da
empresa Sandro, foi cotado marca e modelo incompatível com o item 161 e o item
147 o chip7 Intel H61, não possui 4 slot para memória conforme solicita o edital. Já a
empresa Weinkan cotou HD de 500 GB e o solicitado é UTB, o item 161 não
apresenta o processador e a memória do mesmo, além do consumo de energia ser
superior ao solicitado, o item 147 a placa mãe oferecida pela mesma apresenta
apenas 1Slot PCI. Já a representante da empresa Weinkan consignou que os
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catálogos apresentados pela empresa COMP1 e Sandro, não comprovam todas as
exigências do edital, principalmente PCI e HDMI, os catálogos apresentados do item
147 (computador) mencionam outras marcas para os componentes e não foram
apresentados catálogos destes componentes. Nada mais tendo os representantes a
objetarem o pregoeiro informou que as propostas e amostras e demais documentos
serão
analisadas
e
o
resultado
será
disponibilizado
no
site
www.aguasmornas.sc.gov.br. Nada mais a tratar a sessão foi encerrada na qual se
lavrou a presente ata que
lida e aprovada vai assinada pelo pregoeiro e
representantes presentes.
Águas Mornas, 31 de março de 2014.

José Carlos Laurindo Machado - Pregoeiro _________________________________________

Representantes presentes:

Leandro Marconi Holtz, da Comp 1 _________________________________________________

Paulo Inácio da Rocha, da JLM ___________________________________________________

Robson Natanael Chiquio, da Célia Regina _________________________________________

Mônica Chimendes, da e Weikan __________________________________________________

Edemilson Kraus, da Aquinpel ____________________________________________________

Adenilson Broering, da Infotriz ____________________________________________________

Sandro Vilmar Pires, da Sandro Vilmar _____________________________________________

Janio Francisco Hoffmann, da Escrimate ___________________________________________
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