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ATA DE SESSAO - PREGAO No 004/2012

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e doze, 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 004/2012, que tem por objeto a contratação de empresa prestadora 

de serviços de impressão gráfica (blocos, pastas e capas de processo) para uso interno do Conselho 

Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, conforme especificações contidas no Anexo I do 

Edital, com a presença da servidora Juliana Korb Nogueira, Pregoeira, designada pela Portaria nº 2017, 

de 03 de janeiro de 2012, da Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, Adriana 

Flor  e  Everaldo  Amaral,  como  equipe  de  apoio  e  membros  da  CCL.  Participaram  do  certame 

entregando os devidos envelopes, as empresas:

Empresa Representante Legal

Serigrafia e Serviços Gráficos Ltda Angelita da Silva

Gráfica Guaramirim Ltda Renato Cristofolini

Seilveira & Santos Imp de Prod Gráficos Ltda (Grafikás) Jonilson dos Anjos

Luiz Fernandes Achar ME Edemilson Krauss

Diário do Planalto - Angelo Marcelo Schulka – ME Almir Alvim da Silva

Horizonte Gráfica e Editora Ltda Gilmar Senderski

Gráfica Hott Ltda Epp Marlon do N Marcelino

Femag Indústria e Com de Pastas para Arquiv Ltda Correio

Progresso Telemática, Comércio e Serviços Ltda Luiz Carlos da Silva

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

presentes. A Pregoeira solicitou que as empresas optante do Simples Nacional, e que se enquadram no 

benefício da Lei Complementar 123, deverão apresentar Declaração, nos termos do item 6.5 do Edital, 

inclusive utilizar modelo anexo ao Edital.  As empresas que não apresentaram a referida declaração 

optaram no credenciamento por não apresentar a Declaração e não aceitar a proposta da pregoeira de 
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preenchimento do modelo neste momento. A Empresa Femag Indústria e Com de Pastas para Arquiv. 

Ltda encaminhou pelo correio um envelope contendo Declaração de Cumprimento dos Requisitos de 

Habilitação,  Declaração,  Proposta  Comercial  e  Documentos  Habilitatórias.  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 classificar as propostas que 

atenderam aos requisitos  formais  enfeixados no ato convocatório,  passando para a etapa de lances 

verbais. Para o Lote 01 se Classificou em primeiro lugar a empresa Gráfica Guaramirim Ltda, com o 

valor  de  R$ 6.580,00 (Seis  mil,  quinhentos  e  oitenta  reais)  em segundo lugar  a  empresa  empresa 

Gráfica Hott Ltda Epp com o valor de R$ 6.590,00 (Seis mil, quinhentos e noventa reais), e em terceiro 

lugar a empresa  Horizonte Gráfica e Editora Ltda, no valor de  R$ 6.670,00 (Seis mil,  seiscentos e 

setenta reais). Ato continuo, observado o item 7.11, a empresa Horizonte Gráfica e Editora Ltda, por 

enquadrar-se na Lei Complementar 123/06, apresentou o lance de R$ 6.570,00 (seis mil, quinhentos e 

setenta reais), classificando-se em primeiro lugar,  seguida das empresas:  Gráfica Guaramirim Ltda, 

com o valor de R$ 6.580,00 (Seis mil, quinhentos e oitenta reais) e  Gráfica Hott Ltda Epp com o valor  

de R$ 6.590,00 (Seis mil, quinhentos e noventa reais). Para o Lote 2 se classificou em primeiro lugar a 

Empresa FEMAG com valor de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais). Em segundo 

lugar a empresa Luiz Fernandes Achar ME no valor de R$ 7.440,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta 

reais) e em terceiro lugar a empresa Grafikás com o valor de  R$ 7.470,00 (Sete mil, quatrocentos e 

setenta  reais).  Para  o  Lote  02  o  menor  preço  ficou  acima  da  média  de  mercado  inviabilizando  a 

contratação. Para o lote 01 a Pregoeira procedeu à abertura do envelope de habilitação da empresa para 

verificação  das  condições  habilitatórias  e  a  conformidade  dos  documentos  apresentados  com  as 

exigências do instrumento convocatório. Dando sequência, o Sr. Renato Cristofolin, representante da 

empresa Gráfica Guaramirim Ltda manifestou interesse em ingressar com recurso conforme item 10.1 

do  Edital.  O  Sr  Renato  informa  que  apresentou  a  Certidão  simplificada  da  JUCESC,  datada  de 

08/02/2012,  no lugar da Declaração indicada no item 6.5 e que esta certidão enquadra a empresa como 

optante do do Simples  Nacional  nos  termos da Lei  Complementar  123/2006.  Dando sequência,  as 
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demais empresas foram consultadas e não desejam interpor recurso. O Sr. Renato terá o prazo recursal 

de 03 (Três) dias úteis, conforme item 10.1 do Edital. Foi informado para os demais licitantes que os 

prazos  para  contra-recurso  em  igual  número  de  dias  começará  a  correr  do  término  do  prazo  do 

recorrente, a saber, dia 22/03/2012. A Licitação fica suspensa até o decurso do prazo recursal. Sessão 

encerrada às 16h.

______________________________
Juliana Korb Nogueira

Pregoeira

_________________________________ 
Everaldo Amaral
Equipe de Apoio

_________________________________
Adriana Flor

Equipe de Apoio

______________________________

Serigrafia e Serviços Gráficos Ltda

______________________________

Gráfica Guaramirim Ltda

_________________________________ 

Seilveira & Santos Imp de Prod Gráficos Ltda 
(Grafikás)

______________________________

Luiz Fernandes Achar ME

_________________________________ 

Diário do Planalto - Angelo Marcelo Schulka – 
ME

______________________________

Progresso Telemática, Comércio e Serviços Ltda

_________________________________ 

Femag Indústria e Com de Pastas para Arquiv 
Ltda

_____________________________

Horizonte Gráfica e Editora Ltda

_________________________________ 

Gráfica Hott Ltda Epp
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