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ATA DE SESSAO - PREGAO No 026/2012

Aos quatro dias do mês de outubro 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  026/2012,  que  tem  por  objeto  a  Contratação  de  empresa  para 

prestação  de  serviços  de  impressão,  com  fornecimento  de  cartuchos,  insumos  e  impressoras 

multifuncionais, na forma de comodato para uso interno do CRF/SC, conforme especificações contidas 

no Anexo I do Edital, com a presença do servidor Everaldo Amaral, Pregoeiro, designado pela Portaria 

nº 2017, de 03 de janeiro de 2012, da Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, 

Juliana Korb Nogueira, Adriana da Silva Flor e Iuri Ricci como equipe de apoio e membros da CCL. 

Participaram do certame entregando os devidos envelopes, as empresas:

Empresa Representante Legal

Exclusiva Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda Epp Renato Ferreira

A4 Digital Print Ltda Epp José Carlos Furtado Carrelas

MTS & SH Tecnologia em impressão e cópias Ltda ME Edson Schardong

Almaq Equipamentos para escritório Ltda Cristiano Luiz de Avila

Escrimate Comercial e Serviços de Informatica Ltda Janio Francisco Hoffmann

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

presentes. O Pregoeiro 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.  Ato  contínuo,  foi  aberto  o  envelope  nº01,  contendo  as 

propostas  comerciais.  O Pregoeiro após análise  decidiu  classificar  as propostas  que atenderam aos 

requisitos  formais  enfeixados  no  ato  convocatório,  passando  para  a  etapa  de  lances  verbais,  cuja 

planilha se integra a presente ata, sendo que se classificou em primeiro lugar a empresa  Exclusiva 

Comércio  de  Equipamentos  Eletrônicos  Ltda  Epp,  com o valor  de  R$  0,05  (cinco),  seguida  das 

empresas Almaq Equipamentos para escritório Ltda e Escrimate Comercial e Serviços de Informatica 

Ltda  com  o  valor  de  R$  0,07  (sete  centavos).  O Pregoeiro  procedeu  à  abertura  do  envelope  de 
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habilitação da empresa para verificação das condições habilitatórias e a conformidade dos documentos 

apresentados com as exigências do instrumento convocatório. Dando sequência, o Pregoeiro declarou 

VENCEDOR a empresa Exclusiva Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda Epp, com o valor de 

R$ 0,05 (cinco centavos). E, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30min.

______________________________

Everaldo Amaral

Pregoeiro

_________________________________ 

Juliana Korb Nogueira

Equipe de Apoio

_________________________________

Adriana da Silva Flor

Equipe de Apoio

_________________________________

_________________________________ ___________________________________
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