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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-21-0111364-3 

DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00014/2021 

NÚMERO DE CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000015/2021 

 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

 

Às 14hs (quatorze horas) e 40mim (quarenta) do dia 22 (vinte e dois) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o 

Pregoeiro, em conjunto com a Coordenadora da Assessoria de Imprensa e Comunicação, todos do CREA-SC, conforme ao final 

assinados, reuniram-se na Sede do Conselho, situada na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, com o 

objetivo de analisar e julgar a documentação encaminhada pelas concorrentes da supracitada Dispensa Eletrônica, para a contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de hospedagem de sites, suporte e manutenção para os portais do Crea-SC e 

Creajr-SC, e criação e gestão de e-mail marketing para o portal do Crea-SC, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos. 

 

1. Abertos os trabalhos, referente ao Item constatou-se que das 08 (oito) empresas participantes, e que foram convocadas para o 

encaminhamento, no prazo comum de 24 (vinte e quatro) horas (até às 14:40hs do dia 21/12/2021), das suas propostas atualizadas, 

acompanhadas das planilhas com indicação de custos unitários e formação de preços, bem como de todos os documentos de 

habilitação exigidos no Anexo I do respectivo Aviso de Dispensa Eletrônica, apenas 03 (três) empresas atenderam à convocação, 

conforme segue: 

 

EMPRESA CNPJ VALOR GLOBAL COLOCAÇÃO 

GMAES TELECOM LTDA. 15.644.251/0001-86 R$ 5.963,00 1º 

RPL COMERCIO E SERVICOS LTDA. 32.904.046/0001-21 R$ 15.000,00 4º 

INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS 

EIRELI. 
70.946.330/0001-50 R$ 20.000,00 5º 

 

2. Assim, de plano, e com fundamento nos itens 5.5.5, e 6.1.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica, foram desclassificadas e 

inabilitadas as empresas que não encaminharam as propostas e documentos de habilitação exigidos, conforme segue: 

 

EMPRESA CNPJ VALOR GLOBAL COLOCAÇÃO 

DNA TECNOLOGIA LTDA. 73.254.070/0001-40 R$ 6.000,00 2º 

IDEIA GOOD SOLUCOES PARA INTERNET LTDA. 10.668.538/0001-22       R$ 6.366,99 3º 

RODRIGO MOREIRA GOMES 32485619808. 36.415.376/0001-04     R$ 49.900,00 6º 

DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA. 19.576.309/0001-52 R$ 49.999,99 7º 

JOSE CARLOS DE SOUZA MOURA 18146430791. 23.849.717/0001-08 R$ 49.999,99 8º 

 

3. Com base no item 6.1.2 do Aviso de Dispensa Eletrônica, passou-se à análise e ao julgamento da documentação 

encaminhada de forma individual, por empresa, na ordem de colocação, pari passu, ou seja, somente será realizada a análise da 

proposta de preços e de seus complementos exigidos, bem como dos documentos de habilitação, da empresa subsequente caso a 

empresa precedente seja desclassificada e/ou inabilitada. 

 

4. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados pela 

empresa GMAES TELECOM LTDA. – CNPJ 15.644.251/0001-86. 

 

4.1. Observou-se que a referida empresa atendeu a todas as exigências, tendo apresentado corretamente sua proposta atualizada, 

acompanhada da planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, bem como todos os documentos de habilitação 

exigidos no Anexo I.  
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4.2.  Além disso, conforme parecer emitido pela Coordenadora da Assessoria de Imprensa e Comunicação do CREA-SC, o 

serviço ofertado pela referida empresa, atende às especificações técnicas mínimas exigidas pelo Aviso de Dispensa Eletrônica. 

 

4.3. Foi efetuado contato através de e-mail com a empresa supracitada, questionando-a a possibilidade de negociação do valor 

ofertado para o Item, ao qual teve como resultado negativo. 

 

5. Assim, com fundamento no item 5.12 do Aviso de Dispensa Eletrônica, a empresa GMAES TELECOM LTDA. – CNPJ 

15.644.251/0001-86, é declarada vencedora da DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 0014/2021 - NÚMERO 

DE CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000015/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-21-0111364-3 deste CREA-SC, com 

o preço global de R$ 5.963,00 (cinco mil e novecentos e sessenta e três reais).  

 

6.  Eram 18h45min, quando então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Sessão e lavrada a presente Ata que, depois 

de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e a Coordenadora da Assessoria de Imprensa e Comunicação, todos do 

CREA-SC.  

 

 

Florianópolis/SC, 22 de dezembro de 2021. 

 

 

DHONATAN FERNANDES 

Pregoeiro do CREA-SC 

 

 

PATRÍCIA FRANCALACCI 

Coordenadora da Assessoria de Imprensa e Comunicação do CREA-SC 

mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/

