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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 77.076/2019 

 

CONCORRÊNCIA N° 001/2019 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

Às 13hs30min (treze horas e trinta minutos) do dia 21 (vinte e um) de novembro do ano de 

2019 (dois mil e dezenove), os membros da Comissão Permanente de Licitação do CREA-SC - CPL, 

constituída pela Portaria n.º 058/2019, conforme ao final assinados, reuniram-se na Inspetoria Regional 

do CREA-SC de Itajaí-SC, situada na Rua Cabo PM Antônio Rudolf, n°. 155, Praia Brava, Itajaí/SC, 

com o objetivo de abrir, analisar e julgar o Processo Licitatório nº 77.076/2019, na modalidade 

Concorrência, do tipo maior oferta, cujo objeto é “a alienação, mediante venda, do imóvel de 

propriedade do CREA-SC, caracterizado como sala de nº 02 – em alvenaria, localizada no pavimento 

térreo do prédio comercial, sem denominação oficial, situado no lugar “Praia Brava”, nesta cidade de 

Itajaí-SC, sede do município e da comarca do mesmo nome, na Rua Cabo PM Antônio Rudolf, nº 155, 

sala esta com 198,00 metros quadrados de área construída, tendo a área privativa de 132,160 metros 

quadrados, e a área de uso comum de 65,84 metros quadrados, correspondendo a fração ideal de 

11,8953% no terreno com a área de 6.060,00 metros quadrados, onde assenta a construção do referido 

prédio”, devidamente individualizado na Matrícula nº 24.253, do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 

Comarca de Itajaí/SC”, conforme especificado no Edital de Licitação respectivo.  

 

1. Abertos os trabalhos, constatou-se a presença da participante abaixo relacionada, a qual respeitou o 

prazo limite para o protocolo dos envelopes (até às 13hs20min do dia 21 de novembro de 2019) e cujo 

representante presente, abaixo nominado, tendo cumprido com as exigências editalícias, restou 

credenciado para a presente Sessão: 

 

PROTOCOLO PARTICIPANTE 
REPRESENTANTE 

CREDENCIADO 
CPF 

5-19-0086656-0 

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE 

ENGENHEIROS, A ARQUITETOS E 

AGRÔNOMOS DA FOZ DO RIO 

ITAJAÍ – AREA/IT 

MOACYR ROGERIO 

DESCHAMPS JÚNIOR 
533.079.419-68 

 

2. Circulou entre todos os presentes a documentação de credenciamento do participante presente para 

análise e rubrica. Na sequência, não tendo sido nada indagado, o Presidente da Comissão de Licitação 

deu prosseguimento aos trabalhos.  

 

3. Os envelopes com a documentação de habilitação e proposta de preços circularam para a verificação 

do fechamento e rubrica dos mesmos. Verificando tudo normal, passou-se então à abertura do 

envelope contendo a documentação de habilitação do participante, cujos documentos circularam entre 

os membros da Comissão e representante credenciado para análise, rubrica e posterior manifestação.  

 

3.1. Concluída a análise da documentação de habilitação pela Comissão e representante presente foi 

verificado que o participante cumpriu com todas as exigências editalícias, pelo que restou habilitada 

para o prosseguimento do presente certame.  

 

http://www.crea-sc.org.br/
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3.2. Foi realizada diligência pela CPL, na forma do item 4.5. do Edital, através de contato telefônico nº 

(48) 3331-2070, às 14hs00min, junto ao Departamento Financeiro do CREA-SC, o qual ratificou o 

comprovante da caução apresentada pelo participante.      

 

4. O representante credenciado manifestou-se pelo não-interesse na interposição de recurso, referente à 

fase de habilitação, renunciando expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, 

concordando, outrossim, com a continuidade do certame, conforme Termos de Renúncia em anexo.  

 

5. Passou-se, então, à abertura do envelope contendo a proposta de preços da participante habilitada, 

onde ficou constatada que houve a seguinte oferta, conforme quadro abaixo: 

 

PARTICIPANTES PREÇO OFERTADO  

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIROS, A 

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – 

AREA/IT 

R$ 762.230,00 

 

5.1. Em seguida, após análise, discussão e rubrica, pela Comissão e representante credenciado, da 

proposta apresentada, verificou-se que a mesma cumpriu com as exigências editalícias.  

 

5.2. A Comissão, por unanimidade dos membros presentes, e com fundamento nas exigências 

editalícias, decretou a classificação da oferta apresentada. 

 

6. Tendo em vista que a participante com a maior oferta atendeu às especificações e às condições 

estabelecidas no Edital, o Presidente da Comissão de Licitação proclamou a seguinte participante 

como habilitada e classificada no presente certame: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHEIROS, 

ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DA FOZ DO RIO ITAJAÍ – AREA/IT, com a oferta de R$ 762.230,00 

(setecentos e sessenta e dois mil e duzentos e trinta reais). 
 

7. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou o 

encerramento da Sessão às 14hs10min (quatorze horas e dez minutos) e ordenou a lavratura da 

presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes da 

Comissão Permanente de Licitação do CREA-SC e representante credenciado. 

 

Itajaí/SC, 21 de novembro de 2019. 

 

 

DHONATAN FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

MARIA LAURA SILVA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Eng. Civil NADIESDA DOS SANTOS 

Membro da Comissão Permanente de Licitação  

 

 

Eng. Prod. Civil GABRIEL ALBA DA SILVA 

Membro Suplente da Comissão Permanente de 

Licitação 

 

 

WILLIAN LUIZ DE FARIA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

MOACYR ROGERIO DESCHAMPS JÚNIOR  

Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e 

Agrônomos da Foz do Rio Itajaí – AREA/IT 
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