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ATA DE SESSAO - PREGAO No 033/2012

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e doze, com início às quatorze horas e trinta 

minutos  realizou-se,  na sala  de reuniões  da  Comissão  de Compras  e  Licitação,  no prédio-sede do 

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, situado na Travessa Olindina Alves Pereira, 35, 

Centro, nesta cidade de Florianópolis, a reabertura da sessão pública,  relativa ao  Pregão Presencial 

nº 033/2012, que tem por objeto a para aquisição de equipamentos e  periféricos de informática para 

uso interno do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, conforme especificações 

contidas no Anexo I do Edital, com a presença do servidor Everaldo Amaral, designado pela Portaria nº 

2017, de 03 de janeiro de 2012, da Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, 

Pregoeira, Adriana da Silva Flor e Marcos Aurélio Goulart,como equipe de apoio e membro da CCL. 

Estiveram presentes no certame as empresas: 

Empresa Representante Legal

Denner Martins – ME Denner Martins

MWV Web SiteE Com de Prod Eletroeletrônicos Ltda ME Djonata da Silva Hillesheim

Alexsandro Ávila de Oliveira ME João Filipe da Silva

Foi reaberta a sessão a fim de solucionar os questionamentos levantados pelo sr. Denner Martins, onde 

mencionou-se a  inexistência de marca na proposta comercial da empresa ALEXSANDRO ÁVILA DE 

OLIVEIRA ME, quanto ao Teclado e Mouse (itens 2 e 3) as anotações KB e OPTICAL MOUSE,  

segundo o sr. Denner, não se referem às marcas de teclado e mouse respectivamente. Ato contínuo, o 

Sr.  João Filipe da Silva,  com os objetos em mãos,  mostrou ao pregoeiro à equipe de apoio  e  às 

concorrentes presentes suas justificativas.  Sendo assim,  o pregoeiro suspendeu a sessão para que o 

Departamento de Informática do CRF/SC opinasse sobre a questão. Uma vez diligenciado  junto ao 

Departamento foi confirmado junto com o Chefe do Departamento Servidor José Fertig que as menções 

KB E OPTICAL MOUSE não referem-se a MARCAS e sim ao modelo  do teclado e ao tipo de mouse 

apresentados. O pregoeiro decidiu dessa forma, desclassificar a empresa Alessandro Ávila de Oliveira 

ME, pois não cumpriu o que determina o item 3.11 letra 'd ' do Edital. A licitante que apresentou o 

teclado e o mouse não considerou o resultado da diligência junto ao Departamento de Informática do 

CRF/SC e relatou que irá recorrer da decisão tomada pelo pregoeiro. Em seguida passou-se à fase de 
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lance,  cuja planilha se integra a presente ata. Classificou-se em primeiro lugar com o lance de R$ 

1.800,00 (um mil, oitocentos reais) a Denner Martins ME e em segundo lugar a empresa MWV Web 

SiteE Com de Prod Eletroeletrônicos Ltda M , com o valor R$ 1.945,00 (um mil, novecentos e quarenta 

e cinco reais). O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope de habilitação da empresa  para verificação 

das  condições  habilitatórias  e  a  conformidade  dos  documentos  apresentados  com as  exigências  do 

instrumento convocatório. Dando sequência, o Pregoeiro confirmou a regularidade fiscal, conforme o 

Edital da empresa Denner Martins ME. Como deixou explicito o Sr. João Filipe da Silva representante 

da empresa Alexsandro Ávila de Oliveira ME, sua vontade em apresentar recurso contra decisão do 

pregoeiro em não classificar sua proposta comercial pelos motivos acima expostos, fica estabelecido 

um prazo de 03 (três) dias úteis para apresentações das razões do recurso no setor de protocolo do 

CRF/SC, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual 

números de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.  E, nada mais havendo a  

tratar, a reunião foi encerrada às 15h15min. 

______________________________
Everaldo Amaral

Pregoeiro

_________________________________ 
Marcos Aurélio Goulart.

Equipe de Apoio

_________________________________
Adriana Flor

Equipe de Apoio

______________________________

Alexsandro Ávila de Oliveira ME

______________________________

Denner Martins – ME

_________________________________ 
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