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ATA DE SESSAO - PREGAO No 003/2014

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, com início às nove 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 003/2014, que tem por objeto  a contratação de empresa para serviço 

de diagramação da revista espaço farmacêutico para o CRF/SC, conforme especificações do EDITAL 

DE PREGÃO PRESENCIAL CRF Nº 003/2014, com a presença do servidor Marcos Aurélio Goulart, 

Pregoeiro, designada pela  Portaria nº 2089,  de 21 de dezembro de 2012, da Presidente do Conselho 

Regional  de  Farmácia  de  Santa  Catarina  e  membro  da  CCL  com  a  participação  dos  servidores, 

Adriana da Silva Flor e Iuri Ricci,  como equipe de apoio.  Participaram do certame entregando os 

devidos  envelopes,  as  empresas  Ogy  Solutions  Comunicação  Ltda,  representada  pelo  senhor 

Bernardo Presser Marocco; a empresa Ideorama Comunicação Ltda – EPP, representada pelo senhor 

Murilo Heron de Oliveira; a empresa Criacom Publicidade e Propaganda Ltda – EPP, representada 

pela senhora Marilia Maieli dos Passos e a empresa Frente Comunicação Ltda - ME representada pela 

senhora  Simone  Aparecida  Gonçalves  Ferreira  Rabuske.  A  seguir,  foi  aberta  a  sessão,  onde  foi 

solicitada a declaração escrita de atendimento aos requisitos de habilitação e entrega dos envelopes 

contendo as propostas comercial e habilitatória. Ato contínuo foi aberto o envelope nº01, contendo a 

proposta  comercial.  O  Pregoeiro  após  análise  decidiu  classificar  a  proposta  das  empresas  Ogy 

Solutions Comunicação Ltda; Criacom Publicidade e Propaganda Ltda – EPP e Frente Comunicação 

Ltda - ME , pois atenderam aos requisitos formais enfeixados no ato convocatório, passando para a  

etapa de lances. Na etapa de lances a empresa Criacom Publicidade e Propaganda Ltda – EPP foi 

classificada em primeiro lugar com o valor ofertado de R$ 25.600,00 (Vinte e Cinco Mil Seiscentos 

Reais);  Em segundo lugar a empresa Frente Comunicação Ltda - ME com o valor de R$ 25.800,00 

(Vinte e Cinco Mil Oitocentos Reais) e em terceiro lugar a empresa Ogy Solutions Comunicação Ltda 

com o valor ofertado de R$ 26.900,00 (Vinte e Seis Mil Novecentos Reais).  As demais informações 
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relativas aos lances estão descritas no anexo desta ata. Em seguida procedeu-se à abertura do envelope 

de habilitação da empresa Criacon para verificação das condições habilitatórias e a conformidade dos 

documentos  apresentados  segundo  as  exigências  do  instrumento  convocatório.  Quando  da 

apresentação  das  publicações  editoriais,  de  acordo  com  o  item  4.1  letra  “m”  do  edital,  após  a 

interpelação da empresa Ghana, quanto ao fato da editoração gráfica da revista “saber”, não ter sido 

realizada pela empresa  Criacom Publicidade e Propaganda Ltda – EPP e após a devida análise por 

parte do Jornalista do CRF/SC, Senhor Iuri Grechi, comprovando que a mesma não se enquadra como 

prova válida, a CCL desclassifica a empresa Criacom Publicidade e Propaganda Ltda – EPP, passando 

a  ser verificado as  condições habilitatórias  e  a  conformidade dos  documentos da empresa  Frente 

Comunicação Ltda – ME. Na verificação dos documentos da empresa Frente Comunicação Ltda – ME 

foi constatado que o contrato social da empresa não condizia com o original apresentado e a falta dos  

documentos relativos às certidões negativas junto ao FGTS, INSS, e declarações de negativas de débito 

estadual  e  municipal,  situação  esta  que  fez  com  que  o  pregoeiro  desclassificasse  a  empresa.  Na 

sequencia passou-se a verificação dos documentos da empresa Ogy Solutions Comunicação Ltda ao 

qual demonstrou desconformidade com o que foi solicitado no edital, item 4.4, relativo ao diploma de 

graduação que não era original e também não estava autenticado (letra L do item 4.1). Situação esta 

verificada junto a Assessora Juridica do CRF/SC, Dra. Fernanda Rocha dos Santos, que confirmou a 

desconformidade com o edital. O Pregoeiro questionou as empresas quanto a intenção de interposição 

de recursos ao resultado do certame. A empresa Criacom solicitou recurso diante da desclassificação, 

informando que todo o projeto da revista “saber” foi da empresa e que o contrato a época permitia  

que a editoração gráfica fosse terceirizada e que o Balanço da Câmara de Vereadores de Joinville trata-

se de uma revista e que deveria ter sido considerada como tal pela assessoria técnica do CRF/SC. A  

empresa Ogy Solutions Comunicação Ltda interpôs pedido de recurso, declarando que o edital não 

deixou claro se este documento (letra L do item 4.1) deveria ser original, autenticado e ou somente 

uma copia simples. As empresas Frente e Ogy ressaltaram que a validade dos atestados de capacidade 

técnica da empresa Criacom, possui mais de 180 dias, ao qual pedem a desclassificação da empresa  
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Criacom em função disto. Será concedido o prazo de 3 (três) dias uteis para apresentação de razões do 

recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-razões em igual 

número de dias, que começarão a contar a partir do dia 31/01/2014 às 13:00hrs com término do prazo 

no dia 04/02/2014 às 13:00hrs. Não havendo empresas habilitadas o  Pregoeiro encerrou a presente 

sessão. E, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às  13:05hrs. 

______________________________
Marcos Aurélio Goulart

Pregoeira

_____________________________
     Adriana da Silva Flor

                           Equipe de Apoio

______________________________
                                     Iuri Ricci
                        Equipe de Apoio

___________________________________

           Ogy Solutions Comunicação Ltda

__________________________________ 
           Ideorama Comunicação Ltda – EPP
                              

____________________________________
 Criacom Publicidade 

e Propaganda Ltda – EPP
                  

            __________________________________
             Frente Comunicação Ltda - ME
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