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ATA DE SESSAO - PREGAO No 026/2011

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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  026/2011,  que  tem  por  objeto  a

contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  diagramação

gráfica de material de publicidade e eventos realizados pelo CRF/SC,

conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, com a presença

do servidor Sr. Marcos Aurelio Goulart, Pregoeiro, designado pela

Portaria nº 1932, de 28 de janeiro de 2011, da Presidente do Conselho

Regional de Farmácia de Santa Catarina, e dos membros da Comissão de

Compras  e  Licitações  e  pregoeiros:  Everaldo  Amaral  e  Juliana

Aparecida Rodrigues. Participaram do certame, entregando os devidos

envelopes:MultiplyWeb Design Gráfico Ltda – ME representada pela Sra.

Bruna Rovere Reginato e Ogy Solutions Comunicação Ltda, representado

pela  Sr.  Giancarlo  Meneghini.  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  a  propostas

comerciais,  sendo  classificada  as  propostas  em  atendimento  aos

requisitos formais enfeixados no ato convocatório. Em seguida passou-

se  à fase  de lance,  cuja planilha  se integra  a presente  ata. A

empresa  MultiplyWeb  Design  Gráfico  Ltda  –  ME se  classificou  em
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primeiro lugar com o valor de R$16.181,50 (dezesseis mil, cento e

oitenta  e  um  reais  e  cinquenta  centavos);  em  segundo  lugar  se

classificou a empresa Ogy Solutions Comunicação Ltda com o valor de

R$45.226,00 (quarenta e cinco mil e duzentos e vinte seis reais). O

Pregoeiro procedeu a abertura do envelope de habilitação da empresa

para verificação das condições habilitatórias e a conformidade dos

documentos  apresentados  com  as  exigências  do  instrumento

convocatório. Em virtude de questionamentos levantados pela empresa

GHANA BRANDING, com relação ao  item 4.1 letra “n” o pregoeiro, após

consulta  com  assessoria  técnica  e  jurídica,  resolveu  suspender  a

sessão por 48 horas para que se averigue o material apresentado e se

exare um parecer técnico sobre duvidas suscitadas. Fica estabelecido

o dia 24 de novembro de 2011 ás 14:30h na sede do CRF/SC, para

reabrir  a  sessão,  dando  prosseguimento  ao  certame.  E,  nada  mais

havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h15min.

______________________________
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Juliana Aparecida Rodrigues

Equipe de Apoio

_________________________________
MultiplyWeb  Design  Gráfico
Ltda – ME

_________________________
Ogy Solutions Comunicação
Ltda

http://www.crfsc.org.br/

