
ATA DE ENCERRAMENTO 
CONVITE CREMAL 005/2011.

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e onze, às dezesseis horas, reuniu-se na sede do
Conselho Regional de Medicina de Alagoas,  à Rua Fausto Correia Wanderley, 90, Pinheiro,
nesta capital,  a Comissão Permanente de Licitação – David Israel Cavalcante Vasconcelos -
Presidente, e Luciana Rodrigues de Gusmão - Membro, nomeados pela portaria CREMAL nº
08/2011,  para  proceder  ao  encerramento  do  Convite  CREMAL  005/2011,  cujo  objeto  é  a
aquisição de material de expediente necessário às atividades administrativas do CREMAL. O
certame  foi  aberto,  dando-se  ampla  publicidade  através  do  site  e  do  quadro  de  avisos  do
Conselho. 12 (onze) empresas foram convidadas conforme comprovantes de email em anexo. Na
data prevista para a 1ª Reunião, no dia vinte e dois de agosto de dois mil e onze, compareceu
apenas  a  empresa  A.S.  dos  Santos  Papelaria-EPP,  representada  pelo  Sr.  Márcio  de  Moura
Porangaba,  CPF:  008.045.704-50,  RG:  1640185  SSP-AL,  por  procuração.  A  empresa  M.C.
Nascimento-ME enviou os envelopes, não mandando representante.  A Comissão decidiu pela
suspensão  do  procedimento  e  reconvocação  para  nova  data,  tendo  em  vista  a  presença  de
apenas  dois  participantes.  À  2ª  convocação,  no  dia  trinta  de  agosto  de  dois  mil  e  onze,
compareceram as empresas M.C. Nascimento-ME, representada pela Sra. Rosilda Nascimento
de Araújo, CPF: 009.460.968-30, RG: 22879245-9 SSP-SP, por procuração; e A.S. dos Santos
Papelaria-EPP (Resma Papelaria), representada pelo Sr. Márcio de Moura Porangaba, CPF:
008.045.704-50,  RG:  1640185  SSP-AL,  por  procuração.  As  duas  empresas  participantes
renunciaram  ao  direito  de  interpor  recurso  quanto  à  documentação  da  concorrente.  Após
análise  das  documentações  de  habilitação,  a  Comissão  declarou  HABILITADAS  ambas  as
empresas. Encerrada a fase de habilitação e divulgado o resultado de habilitação às empresas, a
Comissão resolveu dar prosseguimento à reunião com a abertura dos envelopes nº 2 (proposta
de preços). Proposta de preços da Four Tech: Lote 4 (R$ 8.119,00 – Oito mil, cento e dezenove
reais). Proposta de preços da Resma: Lote 4 (R$ 6.877,79 – Seis mil, oitocentos e setenta e sete
reais e setenta e nove centavos). Tendo sido a proposta de menor preço a da empresa Resma
Papelaria, esta foi declarada VENCEDORA do Lote 4. Os Lotes 1, 2 e 3 não foram cotados por
nenhuma  das  empresas.  A  partir  disso,  a  Comissão  ficará  no  aguardo  de  um  parecer  da
Assessoria  Jurídica  em favor  da  contratação  direta  dos  materiais  constantes  nos  lotes  não
cotados (1, 2 e 3), visto que, na Licitação anterior a esta e nesta, não houve interessados, e desde
que  se  faça  cotação  de  preços,  respeitando-se  as  demais  exigências  do  Edital.  Nada  mais
havendo a discutir, deu-se por encerrada a reunião que fica aqui registrada e assinada pelos
presentes. 


