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ATA DE SESSAO – PREGAO No 021/2014
Ao primeiro dia do mês de agosto de dois  mil  e  quatorze,  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 021/2014, que tem por objeto a contratação de hotel e/ou 
empresa de eventos para prestação de serviços de locação de espaço e demais estruturas internas 
necessárias para a realização das reuniões plenárias  e demais eventos realizados pelo CRF/SC, na 
cidade de Florianópolis, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, com a presença da 
servidora Juliana Korb Nogueira, Pregoeira, designada pela Portaria nº 2197, de 03 de janeiro de 
2014, da Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina e Everaldo Amaral, 
como equipe de apoio e membros da CCL. Participaram do certame entregando os devidos 
envelopes, as empresas:
Empresa Representante

Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda Sra. Heleide Aparecida Nogueira

Inicialmente foram apresentados os documentos de credenciamento dos representantes que 
se fizeram presentes. A seguir, foi aberta a sessão, onde foi solicitado a declaração escrita de 
atendimento  ao  requisito  de  habilitação  e  entrega  dos  envelopes  contendo  as  propostas 
comerciais e habilitatórias.  Ato contínuo,  foi aberto o envelope nº01, contendo a proposta 
comercial. A Pregoeira após análise decidiu suspender a sessão para consultar a Assessoria  
Jurídica  do  CRF/SC  a  fim  de  analisar  a  possibilidade  da  inclusão  das  informações 
secundárias, necessárias para formalização do contrato. Ato Contínuo, a pregoeira encerrou a 
sessão às 15h, ficando a Sra Heleisa Aparecida Nogueira convocada para a continuidade da 
sessão no dia 05/08/2014 às 16h30min no mesmo local.

______________________________
   Juliana Korb Nogueira

Pregoeira

_________________________________ 
Everaldo Amaral
Equipe de Apoio

_____________________________
Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda
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