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CARTA CONVITE Nº 01/2019 

 

ATA DE SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES C–PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Às quinze horas e trinta e cinco minutos, do dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezenove, na Sede 

do Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região – CRESS/AL, situada na Rua Sete de Setembro, 184, 

Centro, nesta cidade, presente à Comissão Permanente de Licitação deste Conselho, instituída pela Portaria 

CRESS/AL 01/2019, através de seus integrantes: Presidente da Comissão Luana Maria da Silva, José 

Augusto de Melo Filho, Luciana Martins Gomes Rego, convidada para secretariar para este ato e da 

assessora jurídica Zaldivana Athayde de Vasconcelos (OAB/AL 4060). . Participa desta sessão o licitante 

Gustavo de Oliveira Marinho, os demais licitantes não participaram da presente sessão. Iniciada a sessão 

foi comunicado aos presentes que não houve a interposição de recursos sobre as propostas técnicas 

apresentadas pelos licitantes no que se refere a ata nº 02 da Carta Convite nº 01/2019 da sessão pública 

realizada no dia vinte e cinco de novembro próximo passado. A presente sessão pública foi designada para 

a abertura e julgamento dos “Envelopes C – Propostasde Preço” referentes ao Convite CRESS/AL nº 

001/2019, objetivando a contratação de pessoa física para a Prestação de Serviços de Assessoria de 

Comunicação para este Conselho Regional de Serviço Social 16ª Região A Comissão de Licitação 

informou que quanto à qualificação técnica dos licitantes serão consideradas as documentações e suas 

correspondentes pontuações em conformidade com os quesitos estabelecidos no Edital Convite nº 01/2019 

representadas nas tabelas 01, 02, 03 e 04 que passam a fazer parte integrante desta Ata: A licitante Laylla 

Karine Brandão de Souza obteve a pontuação de 0,93 (zero vírgula noventa e três) pontos na proposta 

técnica; a licitante Geovanna Tácia Ferraz Gomes obteve a pontuação de 1,04 (um vírgula zero quatro) 

pontos na proposta técnica; o licitante Gustavo de Oliveira Marinho obteve a pontuação 2,40 (dois vírgula 

quarenta) pontos na proposta técnica; o licitante Victor Hugo Menezes de Farias obteve a pontuação 1,30 

(um vírgula trinta) pontos na proposta técnica. A inviolabilidade dos Envelopes C foi constatada por todos 

os presentes, inclusive pelo licitante Gustavo de Oliveira Marinho. Foram abertos os referidos envelopes 

contendo as propostas de preços apresentados pelos licitantes já devidamente habilitados, Laylla Karine 

Brandão de Souza, Geovanna Tácia Ferraz Gomes, Gustavo de Oliveira Marinho e Victor Hugo Menezes 

de Farias. A licitante Laylla Karine Brandão de Souza apresentou a proposta no valor total  de R$ 31.800, 

00 (trinta e um mil e oitocentos reais) e o valor mensal de R$ 2.650,00 (dois mil e seiscentos e cinquenta 
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reais). A licitante Geovanna Tácia Ferraz Gomes apresentou a proposta no valor total de R$ 38.400,00 

(trinta e oito mil e quatrocentos reais) e o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). O 

licitante Gustavo de Oliveira Marinho apresentou a proposta no valor total de R$ 27.600,00 (vinte e sete 

mil e seiscentos reais e o valor mensal de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). O licitante Victor Hugo 

Menezes de Farias apresentou a proposta no valor total de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) e o valor 

mensal de R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais). Às quinze horas e cinquenta e cinco minutos 

a Conselheira Francine Lopes Miranda de Oliveira membro da Comissão de Comunicação do CRESS/AL 

passou a participar da presente sessão pública de abertura do Envelope C. Após análise da proposta de 

preços juntamente com a proposta técnica, para efeito de julgamento, foram atribuídos os seguintes pontos 

em conformidade com o item 9.23 do Edital Convite 01-2019: licitante Laylla Karine Brandão de Souza 

obteve a pontuação de 0,93 (zero vírgula noventa e três) pontos na proposta técnica, pontuação 3,47 (três 

vírgula quarenta e sete) pontos na proposta de preços, totalizando a pontuação final de 4,40 (quatro vírgula 

quarenta) pontos. A licitante Geovanna Tácia Ferraz Gomes obteve a pontuação de 1,04 (um vírgula zero 

quatro) pontos, na proposta técnica, pontuação 2,88 (dois vírgula oitenta e oito) pontos na proposta de 

preços, totalizando a pontuação final de 3,92 (três vírgula noventa e dois) pontos. O licitante Gustavo de 

Oliveira Marinho obteve a pontuação 2,40 (dois vírgula quarenta) pontos, na proposta técnica, na proposta 

técnica, pontuação 4,00 (quatro vírgula zero) pontos na proposta de preços, totalizando a pontuação final de 

6,40 (seis vírgula quarenta) pontos. O licitante Victor Hugo Menezes de Farias obteve a pontuação 1,30 

(um vírgula trinta) pontos na proposta técnica,  na proposta de preços a pontuação 2,83 (dois vírgula oitenta 

e três) pontos, totalizando a pontuação final de 4,13 (quatro vírgula treze) pontos. A Comissão de Licitação 

informou que quanto ao julgamento da pontuação referente as propostas de qualificação técnica, pontuação 

referente a proposta de preços e a pontuação final dos licitantes, foi elaborada em conformidade com os 

quesitos estabelecidos no item 9.23 (nove ponto vinte e três) do Edital Convite nº 01/2019 e encontram-se 

representadas na tabela 05 (cinco) que passa a fazer parte integrante desta Ata. Da decisão desta comissão 

relativa à proposta de preços caberá recurso nos termos previstos no Edital, no prazo de dois dias úteis 

contados a partir do dia 29 (vinte e nove) de novembro do corrente ano. Caso não sejam interpostos 

recursos, o resultado final deste Processo Licitatório será divulgado no próximo dia marcada para o 

próximo dia 03 (três) de dezembro do ano em curso, às dezessete horas. Foram rubricadas todas as páginas 

das propostas pela Comissão de Licitação e pelo licitante presente. Nada mais havendo a ser consignado 

em ata, foi encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte e três minutos, e eu Luciana Martins Gomes da 
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Silva Rego, Secretária indicada pela Presidente da Comissão lavrei a presente ata, que vai por mim 

assinada e pelos membros da Comissão e pelo licitante presente. 

 

(original assinado) 

LUANA MARIA DA SILVA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PRESIDENTE 

 

(original assinado) 

JOSÉ AUGUSTO DE MELO FILHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MEMBRO 

 

(original assinado) 

LUCIANA MARTINS GOMES REGO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MEMBRO 

 

(original assinado) 

ZALDIVANA ATHAYDE DE VASCONCELOS 

ASSESSORA JURÍDICA CRESS/AL 

 

(original assinado) 

GUSTAVO DE OLIVEIRA MARINHO 

LICITANTE 

 

(original assinado) 

FRANCINE LOPRES MIRANDA DE OLIVEIRA 

CONSELHEIRA MEMBRO DA COMUNICAÇÃO 

CRESS 16ª REGIÃO/AL 
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