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ATA DE SESSAO - PREGAO No 001/2011

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, 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 sessão pública para o recebimento das propostas relativas a 

licitação modalidade  Pregão Presencial nº 001/2011, que tem por objeto a contratação de empresa 

para prestação de serviço de impressão dos materiais gráficos (Blocos de Termos de Visita e autos de 

Infração e capas de processos), para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Santa Catarina, 

conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, com a presença da servidora Sra. Juliana Korb 

Nogueira,  Pregoeira,  designada pela  Portaria  nº  1932,  de 28 de janeiro de 2011,  da Presidente  do 

Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, e o membro da Comissão de Compras e Licitações 

e pregoeira:  Juliana Aparecida Rodrigues.  Participaram do certame, entregando antecipadamente os 

devidos envelopes, as empresas: 1) Gráfica e Editora Líder e 2) Albgraf Formulário Contínuos Ltda. 

Participaram do  certame,  entregando  os  devidos  envelopes,  as  empresas:  01)  Horizonte  Gráfica  e 

Editora Ltda, representada pelo Sr. Gilmar Senderski; 02) Selo Soluções Gráficas Ltda, representada 

pelo Sr. Jorge Luiz Correa; 03) Gráfica Guaramirim Ltda, representada pelo Sr. Fabrício Hackbarth. 

Inicialmente  foram  apresentadas  as  cartas  de  credenciamento  das  representantes  que  se  faziam 

presentes. A seguir, foi aberta a sessão, onde foi solicitado as declarações escritas de atendimento aos 

requisitos de habilitação e entrega dos envelopes contendo as propostas comerciais e habilitatórias. Ato 

contínuo,  foi  aberto  o  envelope  nº01,  contendo as  propostas  comerciais.  A Pregoeira  após  análise 

decidiu desclassificar as empresas Selo Soluções Gráficas por não atender a letra “f” do subitem 3.1 

onde exige os dados do banco, agência e conta corrente da empresa e Albgraf Formulários Contínuos, 

por não conter data na proposta comercial exigida na letra “c” do subitem 3.1 e classificar as demais 

propostas  que  atenderam  aos  requisitos  formais  enfeixados  no  ato  convocatório,  as  empresas 

desclassificadas não constaram no registro de acompanhamento de pregão do sistema RAP anexo desta 

ata. Em seguida passou-se à fase competitiva onde foi obtida a seguinte CLASSIFICAÇÃO constante 

da tabela anexa, que é parte integrante da presente ata a seguir sintetizada, sendo vencedora a empresa 

Gráfica Guaramirim Ltda, com o valor total de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) e em segundo 
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lugar a empresa Horizonte Gráfica e Editora Ltda, com valor total de R$ 10.998,00 (dez mil novecentos 

e noventa e oito). Verificou-se a conformidade da Lei Complementar 123/2006. A Pregoeira procedeu 

à abertura do documento de habilitação da empresa para verificação das condições habilitatórias e a 

conformidade dos documentos apresentados com as exigências do instrumento convocatório. Dando 

sequência, a Pregoeira declarou VENCEDORA a empresa  Gráfica Guaramirim Ltda que provou sua 

regularidade fiscal, conforme o Edital. E, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16:00h.

______________________________
Juliana Korb Nogueira

Pregoeira

_________________________________
Juliana Aparecida Rodrigues

Equipe de Apoio

_________________________________
              Horizonte Gráfica e Editora Ltda
                      Gilmar Senderski

_________________________________
                 Selo Soluções Gráficas Ltda
                          Jorge Luiz Correa

_________________________________
                Gráfica Guaramirim Ltda
                      Fabrício Hackbarth
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