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ATA DE SESSAO - PREGAO No 021/2011

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e onze, com 
início às quatorze 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  das  propostas  relativas  a  licitação 
modalidade  Pregão  Presencial  nº  021/2011,  que  tem  por 
objeto a contratação de empresa para prestação de serviço 
especializado em Medicina do Trabalho, para a Sede e as 
Seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado de 
Santa Catarina.  Esteve presente a servidora Sra. Juliana 
Korb Nogueira, Pregoeira, designada pela Portaria nº 1932, 
de  28  de  janeiro  de  2011,  da  Presidente  do  Conselho 
Regional de Farmácia de Santa Catarina, e dos membros da 
Comissão  de  Compras  e  Licitações  e  pregoeiros:  Everaldo 
Amaral,  Juliana  Aparecida  Rodrigues  e  Marcos  Aurélio 
Goulart.  Participaram  do  certame,  entregando  os  devidos 
envelopes,  as  empresas:  1)  Empresa  CORPORI  –  Saúde  e 
Segurança do Trabalho, representada pelo (a) Sr(a) Tatiana 
Cidral  de  Souza  e  2)  Empresa  Fly  Hospital  Ltda, 
representada pelo (a) Sr(a) Reindaldo Bernadino Pereira. 
Inicialmente foram apresentadas as cartas de credenciamento 
das representantes que se faziam presentes. A seguir, foi 
aberta a sessão, sendo solicitada as declarações escritas 
de atendimento aos requisitos de habilitação e entrega dos 
envelopes  contendo  as  propostas  comerciais  e 
habilitatórias. Ato contínuo, foi aberto o envelope nº01, 
contendo a propostas comerciais, ficando classificada as 
propostas em atendimento aos requisitos formais enfeixados 
no ato convocatório, onde a empresa Fly Hospital apresentou 
um valor de R$ 47,29 (quarenta e sete reais e vinte e nove 
centavos) por funcionário/mês e a empresa CORPORI – Saúde e 
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Segurança do Trabalho com o valor de R$ 12,00 (doze reais) 
por  funcionário/mês.  Não  havendo  disputa  de  lance,  a 
pregoeira  suspendeu  a  sessão  para  averiguar  junto  a 
assessoria jurídica a possibilidade de adjudicar o objeto 
tendo em vista o menor valor ofertado. Após consulta, a 
pregoeira  decidiu  encerrar  o  pregão  e  abrir  um  novo 
processo  licitatório,  uma  vez  que  não  houve  negociação 
quanto a redução dos valores, mantendo-se acima da média de 
mercado aferido. E, nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada às 15h25min.
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