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ATA DA SESSÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2012 

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 120.362/2012 
 

Objeto: SORTEIO DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO COMPOR A SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2012. 
 
Ao 1º (primeiro) dia do mês de novembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 10:00hs (dez 
horas), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se os membros da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC, designados conforme Portaria n.º 036/2012, 
para os procedimentos inerentes à Sessão da Licitação em epígrafe, conforme o Edital 
respectivo e seus Anexos. Fez-se presente também a seguinte profissional: LARISSA ELENA 
DE BITTENCOURT PAVAN. O Presidente da CPL declarou a abertura e início da Sessão. 
 
1. Primeiramente, nomearam-se todos os profissionais inscritos no presente Chamamento 
Público, a saber: 
 
PROFISSIONAIS COM VÍNCULO COM O CREA/SC: 
 PATRÍCIA BALSINI FRANCALACCI; 
 ADRIANO COMIN; 
 LARISSA ELENA DE BITTENCOURT PAVAN; 
 CLAUDIA RENATA DELZA CAMPOS DE OLIVEIRA. 
 
PROFISSIONAIS SEM VÍNCULO COM O CREA/SC: 
 ANGELITA MARIA CORRÊA; 
 HEMERSON DINIZ; 
 MARIANA DE RESENDE BAIMA. 
 
1.1. Observou-se que, conforme regras estabelecidas no Edital respectivo, não houve 
impugnação a nenhum dos nomes inscritos, estando todos, portanto, aptos a concorrerem no 
presente Chamamento.  
 
2. Dividiu-se os nomes dos inscritos em duas folhas, uma contendo os nomes dos 
profissionais vinculados ao CREA/SC, e outra contendo os nomes dos profissionais sem 
vínculo com o CREA/SC. Foram apresentadas 02 (duas) vias de cada folha, uma para ser 
recortada e outra para ser juntada aos autos. Nas folhas, os nomes foram dispostos com 
mesma fonte e tamanho, inseridos em tabela com retângulos de igual medida. As referidas 
folhas circularam entre todos os presentes para verificação e rubrica. Nada foi alegado. 
 
3. Passou-se, então, ao corte de uma das vias de cada folha, recortando-se nas linhas 
delimitadoras dos retângulos contendo os nomes. Após o corte, verificou-se que todos os 
retângulos ficaram com a mesma medida. Os invólucros que conterão os papéis circularam 
entre os presentes para verificação e rubrica. Nada foi alegado.  
 
4. Dobrou-se cada retângulo duas vezes, na horizontal, ficando a dobra na vertical. As 
dobraduras mantiveram os mesmos tamanhos. Os papéis dobrados, então, foram inseridos em 
dois invólucros distintos, ambos vazios e opacos que impedem a visualização do seu interior. 
Em um dos envelopes foram inseridos os papéis contendo os nomes dos profissionais 
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vinculados ao CREA/SC, e noutro os papéis contendo os nomes dos profissionais sem vínculo 
com o CREA/SC. Nada foi alegado. 
 
5. Procedeu-se ao sorteio do primeiro envelope – profissionais com vínculo, retirando-se um 
papel de cada vez, sendo ao todo dois papéis. Restaram sorteados os seguintes nomes: 
PATRÍCIA BALSINI FRANCALACCI e ADRIANO COMIN. Procedeu-se ao sorteio do 
segundo envelope – profissionais sem vínculo, retirando-se apenas um papel. Restou sorteado 
o seguinte nome: HEMERSON DINIZ. Nada foi alegado. 
 
6. Dessa forma, após o sorteio, a Subcomissão Técnica restou composta dos seguintes 
membros: PATRÍCIA BALSINI FRANCALACCI, ADRIANO COMIN e HEMERSON 
DINIZ. 
 
7. A CPL abriu discussão acerca de eventualidades que podem ocorrer durante a tramitação do 
processo, entendendo, por unanimidade, realizar o sorteio dos demais nomes inscritos a fim de 
se estabelecer a ordem de suplência no caso de impossibilidade de algum membro “titular” 
participar de alguma fase do processo. Ficou definido que a suplência se dará no geral, ou 
seja, dentro do grupo dos “com vínculo” e dentro do grupo dos “sem vínculo”. A suplência se 
dará em casos excepcionais, devidamente comprovados e aprovados previamente pela 
Comissão Permanente de Licitação – CPL do CREA/SC. Realizado o sorteio, definiu-se o 
seguinte:  
 
PROFISSIONAIS COM VÍNCULO COM O CREA/SC: 
 CLAUDIA RENATA DELZA CAMPOS DE OLIVEIRA – 1ª SUPLENTE; 
 LARISSA ELENA DE BITTENCOURT PAVAN – 2ª SUPLENTE. 
 
PROFISSIONAIS SEM VÍNCULO COM O CREA/SC: 
 ANGELITA MARIA CORRÊA – 1ª SUPLENTE; 
 MARIANA DE RESENDE BAIMA – 2ª SUPLENTE. 
 
8. O Presidente da CPL indagou a todos os presentes se havia mais alguma observação a ser 
feita, sendo de todos recebidas respostas negativas.  
  
9. Nada mais a registrar em Ata, o Presidente da CPL encerrou a Sessão às 10:32 hs, sendo 
que esta Ata, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC e profissional presente. 
 

 
ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
FLAVIO VOLPATO JUNIOR 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
 
 

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

GABRIEL ALBA DA SILVA 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR 
Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 

LARISSA ELENA DE BITTENCOURT PAVAN 

 


