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ATA DE SESSAO – TOMADA DE PREÇO No 002/2013
Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e treze, 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  dos  envelopes  contendo  suas 

respectivas propostas relativas a licitação modalidade  Tomada de Preço nº 002/2013, que tem por 

objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda para prestação de serviços de criação, 

distribuição,  veiculação,  controle e  acompanhamento de peças  publicitárias do CRF/SC,  conforme 

especificações detalhadas no Anexo I do edital para uso do Conselho Regional de Farmácia do Estado 

de Santa Catarina, com a presença dos servidores da CCL, Everaldo Amaral (Presidente da CCL), Iuri 

Ricci, Marcos Goulart, designados pela Portaria nº 2089, de 21 de dezembro de 2012, da Presidente 

do  Conselho  Regional  de  Farmácia  de  Santa  Catarina.  Esteve  presente  na  seção  o  licitante  Sr. 

Bernardo  Presser  Marocco,  representando  a  empresa  OGY  SOLUTIONS  COMUNICAÇÃO  LTDA, 

cadastrado anteriormente conforme as regras da TP. Na sequência, a CCL recebeu os envelopes 01, 

02,  03  e  04.  Inicialmente  Procedeu-se  a  abertura  do  envelope  01  onde  foi  verificado  que  nada 

constava de irregular quanto ao que foi solicitado no edital.  Em seguida o conteúdo do envelope foi  

rubricado  pelos  membros  da  CCL  e  o  participante  presente,  sendo  lacrado  para  ser  entregue  à 

subcomissão técnica para a devida análise.  Passando a segunda fase,  foi  realizado a abertura do  

envelope  03.  Seu  conteúdo  foi  verificado  e  rubricado  pelos  membros  da  CCL  e  o  participante 

presente, em seguida o envelope foi lacrado para ser entregue à subcomissão técnica para a devida 

análise. Os envelopes 02 e 04 foram devidamente lacrados em envelope único, ficando em poder da 

CCL para serem abertos em sessão posterior a ser marcada e comunicada a todos os presentes com 

antecedência. E, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às  10:10h.

______________________________
Everaldo Amaral

Presidente da CCL

_________________________________ 
Iuri Ricci

Membro da CCL

_________________________________
Marcos Goulart
Membro da CCL

_____________________________
Bernardo Presser Marocco
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