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ATA DE SESSAO – TOMADA DE PREÇO No 002/2013 (Segunda reunião da CCL e Licitante)
Aos trinta e um dias do mês de outubro de  dois mil  e treze, com início às catorze 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, com a 

presença dos servidores da CCL, Everaldo Amaral  (Presidente da CCL),  Iuri Ricci, Marcos Goulart e 

Adriana da Silva Flor (membros efetivos), 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,  em  continuidade  ao  certame  iniciado  em  28  de  outubro  de  2013,  certificando-se  que  os 

envelopes 2 e 4, os quais ficaram sob custódia da CPL, permanecem lacrados. Certificou-se também 

que os envelopes 1  e 3 foram devolvidos,  também lacrados,  pela subcomissão técnica com suas 

respectivas planilhas de notas e atas. Na sequência procedeu-se a abertura do envelope 1 atentando 

para  todo  o  seu  conteúdo  e  as  propostas  separadas,  verificadas  e  ordenadas  de  acordo  com  a 

numeração a elas dadas pela subcomissão técnica para fins de julgamento. Ato contínuo passou-se a 

abertura  do envelope 2, atentando-se novamente para seu conteúdo que foi devidamente verificado 

e rubricado pelos membros da CCL e do licitante presente. Em seguida procedeu-se a comparação 

entre os envelopes 1 e 2 para fins de identificação,  a qual  se confirmou que se trata da mesma 

empresa. A seguir foram rubricas a ata de julgamento da subcomissão técnica e as planilhas de notas,  

referentes  a  via  não  identificada,  pelos  membros  da  CCL  e  do  licitante  presente.  O  mesmo 

procedimento foi aplicado para o conteúdo do envelope 3. As referidas notas relativas a estes dois 

envelopes (Proposta  Técnica)  encontram-se em uma tabela anexa a esta ata.  Como resultado do 

julgamento aferiu-se nota média total igual a 74,66. Questionado sobre a intenção de interposição de 

recurso, o mesmo não demonstrou interesse. Dando seguimento a sessão, foi aberto o envelope 4, 

onde os membros da CCL e o licitante presente analisaram e rubricaram todos os documentos do 

envelope referente a proposta  de preço.  Após confirmado que a proposta atende os padrões de 
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conformidade exigidos, a CCL elaborou planilha de nota, a qual teve como resultado um total de 46,00 

pontos. A planilha de julgamento de classificação da proposta de preço encontra-se anexa a presente 

ata. Ato continuo a CCL procedeu a somatória da nota final, obtendo-se um total de 120,66 pontos.  

Na sequência a CCL novamente questionou o licitante sobre a intenção de interpor recurso quanto ao 

resultado obtido, o qual não apresentou intenção. Em seguida, aplicou-se o que dita o item 14.13.2, 

passando  ao  recebimento  e  a  abertura  do  envelope  de  habilitação  da  empresa  Ogy  Solutions 

Comunicação Ltda.  A CCL confirmou a habilitação da empresa nos termos do item 7.1 do edital.  

Considerando a pontuação técnica e de preço, a CCL declarou vencedora a empresa  Ogy Solutions  

Comunicação  Ltda  que  provou  regularidade  fiscal.  E,  nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi 

encerrada às  15:32h.

______________________________
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