
PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2015 
ATA N. º 01/2015 

 
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, a Comissão Especial’ 
de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Alessandro Nélio Borges, nomeado pela 
portaria nº. 07/2015, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento dos 
envelopes contendo propostas e documentações referentes ao Pregão Presencial nº 47/2015, cujo 
objeto é “Aquisição de computadores, tablets e servidor” para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o credenciamento e, 
após análise dos mesmos, os seus envelopes contendo proposta e habilitação. Participam deste 
certame as empresas: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA, representada por Willian Verlin de Oliveira, 
inscrito no RG sob o nº 001244674; RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA, 
representada por Jorge Arlindo Wurdig Larronda, inscrito no RG sob o nº 1003072947; ECONET 
INFORMÁTICA LTDA, representada por Vitor Lotário Pies, inscrito no RG sob o nº 9052857217; 
COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LAGES LTDA, representada por Ivandel Cordova Burigo 
Junior, inscrito no RG sob o nº 1826788; MARATTI COMERCIAL LTDA, representada por Marcelo 
Marin, inscrito no RG sob o nº 2057994093; e ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, 
representada por Francisco Angelo Pasa, inscrito no RG sob o nº 8037713834. As empresas Verlin, 
RRL, Econet, Lages e Maratti apresentaram declaração de enquadramento na Lei 123/06, estando 
beneficiadas por esta. O Pregoeiro solicita aos representantes a confirmação de que suas propostas 
atendem na íntegra o que foi exigido no edital e oportuniza aos representantes a possibilidade de 
desistência da proposta no caso de ter ocorrido algum erro na formulação. A empresa Verlin 
manifestou-se pela desistência do lote 02. Feito o credenciamento dos representantes, passou-se 
para a abertura do envelope n° 01 – Proposta da Licitante. Abertas as propostas, as mesmas foram 
analisadas e rubricadas pelo pregoeiro e representantes das empresas. Durante as análises as 
empresas Verlin e Ilha Service foram desclassificadas no lote 01, tendo em vista que cotaram 
monitores de marca diversa da máquina cotada, não apresentando vinculação entre as mesmas 
(contrato, declaração, carta de homologação, etc) influenciando diretamente na garantia “on site”, 
aproximando de uma máquina montada, vários responsáveis, indo de encontro edital e seus 
esclarecimentos (observações no site, itens 1.8, 1.9, 1.10, 3.6.8, 3.6.9 e 3.6.10). Verificou-se que as 
demais propostas das licitantes estão de acordo com o edital. Realizou-se, assim, a 
CLASSIFICAÇÃO das propostas em razão do critério de preço e, então, passou-se para a fase de 
lances verbais, com os valores iniciais e finais, conforme planilha de lances em anexo, que faz parte 
integrante desta ata. Após realizada a fase de lances verbais, foram abertos os envelopes contendo a 
documentação da fase de habilitação das licitantes, que foram analisadas e rubricadas pelo 
Pregoeiro e presentes. A documentação das empresas cujas propostas apresentaram o menor preço 
global dos lotes foram: RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA vencedora do 
lote 01, ECONET INFORMÁTICA LTDA vencedora do lote 02 e VERLIN & PIONTKOSKI LTDA 
vencedora do lote 03, sendo consideradas HABILITADAS no certame. O Pregoeiro declarou 
vencedoras e adjudicou pelo critério de menor preço global dos lotes, o objeto do presente certame, 
após o exame das propostas e documentos de habilitação, sendo os valores cotados pelas empresas 
vencedoras dos lotes os seguintes: RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA LTDA 
vencedora do lote 01 no valor unitário de R$ 2.475,00 e no valor total/global do lote de R$ 
247.500,00; ECONET INFORMÁTICA LTDA vencedora do lote 02 no valor unitário de R$ 950,00 e 
no valor total/global do lote de R$ 104.500,00; e VERLIN & PIONTKOSKI LTDA vencedora do lote 
03 no valor total/global do lote de R$ 11.853,00. Após a realização da sessão, foi oportunizado aos 
representantes das licitantes a oportunidade de manifestarem, caso quisessem, a intenção de 
recurso, sendo que somente a empresa Ilha Service, através de seu representante Francisco Angelo 
Pasa manifestou o que segue: Manifesta intenção de recurso acerca do monitor, lote 01, por não ser 
aceito da marca OEM, sendo o mesmo código do fabricante OAC. Manifesta-se também acerca do 
lote 03, pois entende que o servidor não esteja mais em fabricação. A homologação do julgamento 
será divulgada via fac-símile a licitante do certame e pela internet, no site www.vacaria.rs.gov.br. 
Nada mais havendo a relatar, eu, Alessandro Nélio Borges, Presidente da Comissão Especial de 
Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada por mim e presentes. 


