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ATA DE SESSAO - PREGAO No 003/2013

Aos vinte e sete dias do mês de março dois mil e treze, 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  003/2013,  que  tem por  objeto  a  aquisição de  1.500 (um mil  e

quinhentos) chaveiros metálicos, conforme especificações detalhadas no Anexo I do edital  para uso do

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina, conforme especificações do Edital, com a

presença do servidor Iuri Ricci, Pregoeiro, designado pela  Portaria nº 2089, de 21 de dezembro de

2012,  da Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina e membro da CCL com

Everaldo Amaral e Adriana da Silva Flor, como equipe de apoio. Somente a empresa B2S COMÉRCIO

DE BRINDES LTDA participou do certame, representada pelo Sr. João Norberto Sagaz, entregando a

documentação de credenciamento.  A seguir, foi  aberta  a sessão,  onde foi solicitado as declarações

escritas  de atendimento  aos requisitos  de habilitação  e  entrega dos envelopes  contendo a proposta

comercial e habilitatória. Ato contínuo, foi aberto o envelope nº01, contendo a proposta comercial, com

valor de R$ 5.250,00. O Pregoeiro após análise decidiu classificar a proposta que atendeu aos requisitos

formais  enfeixados  no  ato  convocatório.  Em seguida  passou-se  à  fase  de  lance  (negociação),  e  a

empresa participante classificou sua proposta no valor de R$ 5.130,00. O Pregoeiro procedeu à abertura

do envelope de habilitação da empresa para verificação das condições habilitatórias e a conformidade

dos documentos  apresentados com as exigências  do instrumento  convocatório.  Dando sequência,  o

Pregoeiro declarou VENCEDORA a empresa B2S COMÉRCIO DE BRINDES LTDA, com o valor

de R$ 5.130,00. E, nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:30h.

______________________________

Iuri Ricci
Pregoeiro

______________________________
Everaldo Amaral
Equipe de apoio

______________________________
Adriana da Silva Flor

Equipe de apoio

______________________________

B2S COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
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INFORMAÇÃO nº: 010      Requerente: Assessoria Técnica
PREGÃO: 003/2013
 Data: 27/03/2013 

ASSUNTO:
Aquisição de  Chaveiros  metálicos  com estojo de  embalagem para uso do
CRF/SC.

FUNDAMENTO LEGAL : LEI 8.666/1993 - LEI 10.520/02 E DECRETO Nº 3.555/00

Através da Portaria  nº 2096 de 27 de Fevereiro de 2013,  foi determinada a adoção dos procedimentos
administrativos necessários para a aquisição de chaveiros metálicos para uso do CRF/SC. 

Instaurado  o  procedimento,  fora  diligenciado  junto  ao  nicho  de  mercado  pertinente,  no  intuito  de
estabelecer um valor razoável aos itens, através do procedimento de Pregão, orçamentos em moeda corrente do
objeto.                                                 

Desta forma foi deflagrado o procedimento administrativo, veiculado pelo processo de Pregão nº. 003/2013,
cuja sessão ocorreu no dia 27/03/13.

A publicação do Extrato do Edital do processo de Pregão nº 003/2013 fora publicado no dia 14 de março de
2013 junto ao Diário Oficial da União – nº 50, pag. 151 – seção  3.

Ocorre que decorrido todo o processo do pregão, com vencedor declarado e informado em Ata, fomos
surpreendidos com a existência de um envelope, contendo  os documentos necessários para participar do presente
certame.  Este  envelope  com  remetente  em  nome  de  Rita  de  C.  Formigari  Cypriano  Suprimentos  –  Me  foi
recepcionado no CRF/SC exatamente às 09:10 do dia 27 de Fevereiro de 2013. Tais documentos não estavam no
escaninho  do  Setor  de  Compras  e  Licitações  como de  costume,  motivo  pelo  qual  não  foi  recepcionado  pela
comissão de compras e licitações.

Diante de tal situação não restou dúvidas quanto a anulação do referido pregão, conforme o que preconiza
o Art. 49 da lei 8.666/93. assegurando ao Poder Público a  obrigação de velar pela legitimidade de seus atos e de
corrigir as ilegalidades deparadas.

 
No entanto, à consideração superior.
Em,         /      /2013

De acordo.
Concordo e homologo. Em,____/___/2013

Assessoria Hortência Salett Muller Tierlig
Presidente do CRF/SC

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina - CRF/SC 

Solicitação para Realização de Pregão
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PORTARIA Nº 2112/2013
Ementa: dispõe sobre a anulação do pregão 003/2013 que trata da aquisição de chaveiros para uso do

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina.

O Presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina  CRF-SC,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 3820 de 11 de novembro de 1960 e
Regimento Interno;

RESOLVE:

Artigo 1º    Acatar a decisão da Comissão de Compras e Licitações para a anulação do
pregão 003/2013 que trata da aquisição de chaveiros para uso do Conselho
Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina.

Artigo  2º   Esta  portaria  entra  em vigor  nesta  data,  revogando-se  as  disposições  em
contrário.

Florianópolis, 8 de Abril de 2013.

Farm. Hortência Salett Muller Tierling
Presidente
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