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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 83/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2014  

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de agosto de dois mil e quatorze, o pregoeiro 
e a Equipe de Apoio, instituídos pela Portaria CRCSC/PRES nº 30/2014, de 28 de agosto 
de 2014, reuniram-se na sala de reuniões da vice presidência de controle interno  da sede 
do CRCSC, para a abertura dos envelopes de Propostas e Habilitação relativos ao 
Pregão Presencial 23/2014, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA COMPOR UM SERVIDOR ABERTO, 
conforme condições e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I do 
edital. Cadastraram-se no site, manifestando assim intenção de participar do presente 
certame, 10 (dez) empresas, conforme folhas anexadas ao processo. Estiveram 
presentes no ato de abertura do Pregão a seguinte empresa: Tecnohelp Serviços de 
Informática Ltda EPP, CNPJ 08.962.907.0001/43, representada por Eloi Ernesto Lenzi, 
CPF4.650.895-3; Inicialmente foi feito o credenciamento da empresa presente. O 
Pregoeiro recolheu os envelopes contendo as Propostas do representante devidamente 
credenciado. Em seguida declarou aberta a sessão. Na sequência foi aberto o envelope 
de propostas e esta analisada e rubricada pela equipe de apoio. O preço inicial 
apresentado foi de R$ 9.152,00 ----------------------------------------------------------------------- 
LOTE UNICO – Materiais de Informática para compor um servidor aberto ------------- 

Classificação Empresa Preço Inicial 

1a Tecnohelp Serviços de Informática Ltda EPP 9.152,00 

O Preço estava acima do preço estimado. A pregoeira iniciou a negociação e a empresa 
aceitou reduzir sua oferta para R$ 9.000,00. Embora o valor tenha permanecido acima do 
estimado, este representava uma diferença inferior a 10(dez) por cento. Desta forma a  
proposta foi considerada valida. Ato contínuo foi recolhido e aberto os envelope contendo 
os documentos de habilitação da empresa vencedora, observando-se a total regularidade.  
Diante disso, a empresa Tecnohelp Serviços de Informática Ltda EPP foi declarada a 
vencedora do presente certame. A presente ATA, depois de lida foi assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante. Nada mais foi dito e deu-se por encerrada a 
sessão. 
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JONATHAN ALBERTO COSTA 

EQUIPE DE APOIO 
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MAYRA HARTMANN DA CUNHA 
EQUIPE DE APOIO 
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ELOI ERNESTO LENZI  
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