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COMISSÃO PERMANENTE LICITATÓRIA. 

 

 

EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA N°. 001/2020 

 

 

INFORMAÇÃO 

 

 

 

Considerando a necessidade de reduzir as possibilidades de contágio do novo 

coronavírus causador do COVID-19; 

 

Considerando que em 30/01/2020 a Organização Mundial da Saúde – OMS declarou 

Emergência de Saúde Pública Internacional (ESPII) em razão da disseminação do COVID19; 

 

Considerando as recomendações da OMS de 27/02/2020 para prevenir a propagação 

do COVID19 no ambiente de trabalho; 

 

Considerando a declaração de pandemia pela OMS, em 11/03/2020, relativa ao 

COVID19; 

 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 04/02/2020, que declara emergência em 

saúde pública de importância nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo 

COVID19; 

 

Considerando o número de empregados lotados na sede do Crea-SC e o número de 

atendimentos presenciais diários registrados em todas as unidades de atendimento do 

Conselho; 

 

Considerando as medidas adotadas nos âmbitos dos municípios onde o Crea-SC 

possui unidades de atendimento e as medidas adotadas pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina (Decreto 507/2020); 

 

Considerando a Instrução Normativa nº 19, de 12/03/2020, do Ministério da 

Economia / Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital da Secretaria 

de Gestão e Desempenho de Pessoal; 

 

Considerando o disposto na Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020, que dispõe 

sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020; 
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Considerando o disposto na Instrução Normativa nº 21, de 16/03/2020, do Ministério 

da Economia / Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital / 

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal; 

 

Considerando o disposto no boletim epidemiológico especial: doença pelo 

coronavírus 2019, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde de 06 de abril 

de 2020; 

 

Considerando a tutela do interesse público, a responsabilidade social e a necessidade 

da preservação da saúde individual e coletiva; 

  

 Considerando ainda as portarias editadas pelo Crea-SC, n°. 062/2020, 063/2020, 

065/2020, 072/2020, 073/2020, 075/2020 e 077/2020, as quais sucessivamente suspenderam 

todas as atividades presenciais no âmbito do Crea-SC, sede e unidades de atendimento, e, 

depois, implementaram o regime de teletrabalho até o dia 30 de maio de 2020;   

 

Considerando ainda que muitas unidades de atendimento do CREA-SC, por 

dificuldades operacionais encontram-se com atendimento alternado, e em alguns casos sem 

atendimento ao público; 

 

Considerando ainda que muitas unidades dos correios não estão em funcionamento 

em várias cidades do Estado de Santa Catarina.  

 

O Presidente da Comissão Permanente Licitatório do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – Crea-SC, no uso de suas atribuições legais, e 

nos termos estabelecidos do Edital de Seleção Pública de Projetos para Patrocínio nº. 

001/2020, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a 

seguir elencadas: 

 

 

1. - Ficam prorrogadas até as 17h00 do dia 29 de maio de 2020, as inscrições para a 

Seleção Pública de Projetos para Patrocínio; 

 

 

1.1. - Assim sendo, no item 7 - DAS INSCRIÇÕES DOS PROJETOS, ONDE SE LÊ: 

 

 

7.2. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no período compreendido entre as 

09:00 hs do dia 22 de abril de 2020 até às 17:00 horas do dia 15 de maio de 2020. 

 

7.5. Será considerado inscrito o envelope protocolizado no CREA-SC (Sede, 

Inspetorias ou Escritórios) até a data e horário limites da Etapa de Inscrição (item 7.2 

deste Edital), inclusive se encaminhado por via postal que também deverá ser 

recebido no CREA-SC até as referidas data e horário limites. 
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LEIA-SE 

 

7.2. A inscrição é gratuita e deve ser realizada no período compreendido entre as 

09:00 hs do dia 25 de março de 2020 até às 17:00 horas do dia 29 de maio de 2020. 

 

7.5 Será considerado inscrito o envelope protocolizado no CREA-SC (Sede, 

Inspetorias ou Escritórios) até a data e horário limites da Etapa de Inscrição (item 7.2 

deste Edital), ou, se encaminhado por via postal, o mesmo deverá ser postado 

também até a data e horário limites da Etapa de Inscrição. 

 

7.5.1 Optando pelo encaminhamento do envelope por via postal, deverá ser 

encaminhado obrigatoriamente o código de rastreabilidade do objeto, para o 

endereço eletrônico licitacao@crea-sc.org.br, até a data e horário limites da 

Etapa de Inscrição, sob pena de inabilitação.   

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados 

 

 

Florianópolis, 15 de maio de 2020. 

 

 

Dhonatan Fernandes 

Presidente da CPL 
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