
ATA DA ABERTURA DOS ENVELOPES E SESSÃO DE JULGAMENTO 
 

LICITAÇÃO Nº MODALIDADE TIPO 
01/2012 Convite Menor Preço 

 
OBJETO: Contratação de profissional liberal ou pessoa jurídica, para 
prestação dos serviços de Assessoria de Comunicação ao Conselho Regional 
de Economia 7ª Região/SC, compreendendo as atividades descritas no Anexo 
I (Especificação do Objeto) e as condições constantes do Anexo III (Minuta de 
Contrato). Para a execução dos serviços descritos no item acima, o 
CORECON/SC estabeleceu um preço máximo global de R$2.000,00 (dois mil 
reais). 
 

MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
Ricardo Bayer Battistotti – Presidente 
Luis Gonzaga Correa  
Rodrigo Nivaldo Martins 
 

LICITANTES REPRESENTANTE 
Dimensão Comunicação e Marketing 
Ltda ME 

Edison Linhares Júnior 

 
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 14:30 horas, 
na sede do CORECON/SC na Rua Trajano, nº 265, 12º andar, em 
Florianópolis/SC, presentes os membros da Comissão de Licitação, instituída 
pela Resolução nº 1471/2012, Ricardo Bayer Battistotti – Presidente, Luis 
Gonzaga Correa e Rodrigo Nivaldo Martins, foi instalada a sessão de abertura 
e julgamento da licitação nº 01/2012, convite, na presença do licitante acima 
descrito. Aberta a sessão, foi constatado que 01 (uma) pessoa jurídica, dentre 
as 07 (sete) convidadas e 01 (uma) que fez a reirada do Edita de Convite nº 
01/2012, apresentou os envelopes na data e horário aprazados, a saber, 
Dimensão Comunicação e Marketing Ltda ME. A Comissão de Licitação do 
CORECON/SC, entende ter sido dada à publicidade adequada ao presente 
certame, uma vez que foram convidadas 07 (sete) pessoas, dentre físicas e 
jurídicas, além de publicação do Edital no mural da instituição e no site da 
instituição, dentro dos prazos estabelecidos por lei, neste sentido, procederá à 
abertura dos envelopes. A pessoa jurídica Dimensão Comunicação e Marketing 
Ltda ME, apresentou credenciamento para o Sr. Edison Linhares Júnior 
representa-la no procedimento. Iniciada a abertura dos envelopes nº 1, 
contendo os documentos para habilitação, foi aberto o do licitante Dimensão 
Comunicação e Marketing Ltda ME, tendo sido os documentos rubricados 
pelos presentes, e, em análise aos documentos, a Comissão de Licitação 
constatou que o licitante Dimensão Comunicação e Marketing Ltda ME, 
apresentou todos os documentos elencados no item 6 do referido Edital. Os 
documentos: Certidão de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 



Homologação de Recuperação Extrajudicial, e 4ª Alteração do Contrato Social 
da Empresa Dimensão Comunicação e Marketing Ltda ME, foram autenticados 
pelo Presidente da Comissão de Licitação, mediante conferência em 
comparação aos documentos originais apresentados e em conformidade com a 
fé pública atribuída ao CORECON/SC. A Comissão de Licitação constatou que 
o licitante apresentou todos os documentos exigidos, na forma descrita no 
edital. Encerrada a abertura, a Comissão de Licitação declara habilitado o 
licitante: Dimensão Comunicação e Marketing Ltda ME. Ficam os presentes, 
desde já intimados para, querendo, interpor recurso no prazo de dois dias úteis. 
Não tendo sido interposto nenhum recurso pelos presentes, foi aberto o 
envelope nº 2 contendo a proposta de preços do licitante Dimensão 
Comunicação e Marketing Ltda ME, tendo sido os documentos rubricados 
pelos presentes, e, em análise aos documentos, a Comissão de Licitação 
constatou que o licitante Dimensão Comunicação e Marketing Ltda ME, 
apresentou a proposta de preços em conformidade ao determinado no Edital, a 
saber, no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), totalizando, em 12 
(doze) meses, o valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).  Diante 
do exposto, a Comissão de Licitação declara vencedora da Licitação nº 
01/2012, a pessoa jurídica Dimensão Comunicação e Marketing Ltda ME., e 
encaminhará o presente processo licitatório para a Presidência do 
CORECON/SC, para a devida adjudicação. Nada mais havendo a registrar, eu 
Ricardo Bayer Battistotti, lavro a presente ata, depois de lida a aprovada, sendo 
assinada pela Comissão de Licitação e licitante presente. 

 
 
 
           Ricardo Bayer Battistotti               Luis Gonzaga Correa 

               Presidente              Membro Comissão de Licitação 
 
 
 

         Rodrigo Nivaldo Martins 
   Membro Comissão de Licitação 
 
   

LICITANTES ASSINATURA REPRESENTANTE 
Dimensão Comunicação e Marketing 
Ltda ME 

Edison Linhares Júnior 

 

 

 

 

 

 



ATA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA ADJUDICAÇÃO DO 
OBJETO DA LICITAÇÃO CONVITE Nº 01/2012 

 
 
 
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 16:00 horas, 
após a sessão de abertura e julgamento dos envelopes da licitação 01/2012, na 
sede do CORECON/SC na Rua Trajano, nº 265, 12º andar, em 
Florianópolis/SC, presentes os membros da Comissão de Licitação, instituída 
pela Resolução nº 1.471/2012, Ricardo Bayer Battistotti – Presidente,  Rodrigo 
Nivaldo Martins, Luis Gonzaga Correa, foi instalada a sessão para adjudicação 
do objeto da licitação convite nº 01/2012. Assim, diante da decisão declarando 
vencedora a proposta da licitante Dimensão Comunicação e Marketing Ltda 
ME, esta Comissão de Licitação, ante a conveniência e vinculação da proposta 
vencedora, declara adjudicado o objeto à licitante supra mencionada. Por fim, 
remete ao Presidente do Conselho Regional de Economia 7ª Região/SC, para 
a devida apreciação, homologação e contratação. Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente da Comissão deu por encerrada a sessão da qual foi lavrada a 
presente ata. 
 
 

   Ricardo Bayer Battistotti                            Rodrigo Nivaldo Martins 
            Presidente                                Membro Comissão de Licitação 
 
 

Luis Gonzaga Corrêa 
Membro Comissão de Licitação 

 


