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ATA 

 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14h00min, na Sala 

de Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Sra. Pregoeira 

nomeada pela Portaria nº. 503/2017 que designou ELISANDRA SOARES 

MACHADO NUNES, e sua Equipe de Apoio, para procederem ao ato de abertura 

dos envelopes 01 e envelopes 02 do Edital de Licitações n.º 002/2018 – 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO – Registro de 

preço para futura locação de sistema de tratamento de ponto em formato de 

comodato, incluindo relógio de ponto eletrônico, software de tratamento de 

ponto, bobinas e acessórios para o perfeito funcionamento incluindo 

manutenção completa. A Sra. Pregoeira deu início a Sessão esclarecendo aos 

presentes à sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo 

regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo 

para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.). Como 

representante da Diretoria de informática, esteve presente o Sr. Cristiano Rodrigues, 

matrícula 7199, a fim de proceder à análise da documentação técnica das empresas 

proponentes. Fizeram-se presentes e foram credenciadas com o amparo da lei 

123/2006 a empresa LUIZ CARLOS FONTOURA GUGLIERI-ME – CNPJ 

94.082.237/0001-02, representada pelo Sr. Luiz Carlos Fontoura Guglieri, portador 

de RG 1005292451 e a empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E 

QUIPAMENTOS LTDA-ME – CNPJ 05.734.665/0001-42, representada pela Sra 

Mireli de Lima Loth, portadora do RG 140397865. Foi credenciada sem o amparo da 

Lei 123/2006 a empresa HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS 

LTDA– CNPJ nº 01.245.055/0001-24 representada pelo Sra. Ana Paula Fagundes 

Pereira, portador de RG 94315085, SESP PR. E a empresa KL COMÉRCIO E 

SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA- CNPJ 90.510.389/0001-

08, representado pelo Sr. Sebastião Jackson Teixeira, portador do RG 058243346 

IFP RJ. Após foi solicitado aos licitantes a entrega dos envelopes 01 (Proposta de 

Preços) e 02 (Documentos de Habilitação). Em seguida foi aberto o envelope nº 01 

(Proposta de Preços) das empresas credenciadas, sendo este analisado e rubricado 

pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e representantes presentes. Após o respectivo 

exame, tiveram os seus valores anunciados em voz alta, a todos os presentes. A 

empresa LUIZ CARLOS FONTOURA GUGLIERI-ME cotou o valor total mensal do 
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lote de R$ 54.240,00 (Cinquenta e quatro mil e duzentos e quarenta reais), 

perfazendo o valor anual de R$ 650.880,00 (seiscentos e cinquenta mil oitocentos e 

oitenta reais); a empresa VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E QUIPAMENTOS 

LTDA-ME cotou o valor total anual do lote de R$ 166.150,00 (cento e sessenta e 

seis mil cento e cinquenta reais), perfazendo o valor mensal de R$ 13.845,83 (treze 

mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos); a empresa HENRY 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA cotou o valor total anual do 

lote de R$ 159.800,00 (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos reais) por doze 

meses, perfazendo o valor mensal de R$ 13.316,66 (treze mil trezentos e dezesseis 

reais e sessenta e seis centavos); e a empresa KL COMÉRCIO E SERVIÇO DE 

CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA cotou o valor total mensal do lote R$ 

48.000,00 (quarenta e oito mil reais), perfazendo o valor anual de R$ 576.000,00 

(quinhentos e setenta e seis mil reais). Após rodada de lances e negociação direta 

com os licitantes presentes, obteve-se o seguinte resultado: Para o lote 1, a 

empresa HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA fica com o 

menor preço total anual do lote de R$ 159.800,00 (cento e cinquenta e nove mil e 

oitocentos reais), perfazendo o valor mensal de R$ 13.316,66 (treze mil trezentos e 

dezesseis reais e sessenta e seis centavos), sendo CLASSIFICADA EM PRIMEIRO 

LUGAR; Em seguida foi aberto o envelope 02 de habilitação da empresa 

classificada, sendo esta analisada e rubricada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio 

e representantes presentes. Foi perguntado se haveria alguma manifestação, onde 

foi respondido pela empresa KL COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE 

PONTO E ACESSO LTDA motivou a intenção de recurso pelo motivo da empresa 

classificada em primeiro lugar ter sua sede em outro estado, o que impossibilitaria 

de atender o prazo de 48 horas para atendimento de ocorrências estipulado no item 

Manutenção Corretivas no termo de referência Anexo I do edital. Alega ainda que o 

atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa HENRY 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA atende parcialmente ao 

objeto licitado. Alega também que o equipamento oferecido pela empresa HENRY 

não é compatível com os equipamentos utilizados atualmente pela Prefeitura 

Municipal de Sapucaia do Sul. Por fim gostaria de solicitar apresentasse o catálogo 

do equipamento ofertado para que fossem analisadas as características técnicas do 

mesmo. Fica estipulado o prazo de 03 (três) dias úteis para que a empresa KL 

COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA apresente 
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seus recursos devidamente protocolados. Nada mais a registrar em Ata, a Sra. 

Pregoeira encerrou a sessão às 16hs 10min e para constar eu, 

_______________________ Simone de Almeida, matricula 7188 digitei a presente 

ata que depois de lida e aprovada será assinada por mim, pela Sra. Pregoeira e 

Licitante presente. 

 

 

ELISANDRA NUNES 

Pregoeira 

 

 

NEUSA T. AYRES 

EQUIPE DE APOIO 

 

 

CRISTIANO RODRIGUES 

Técnico em TI 

 

 

LUIZ CARLOS FONTOURA GUGLIERI-ME 

Licitante 

 

 

VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E QUIPAMENTOS LTDA-ME 

Licitante 

 

 

HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 

Licitante 

 

 

KL COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA 

Licitante 


