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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-21-0105593-7 
DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00010/2021 

NÚMERO DE CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000011/2021 
 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 
 

Às 14hs (quatorze horas) e 30mim (trinta minutos) do dia 07 (sete) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), 
o Pregoeiro, em conjunto com o Coordenador de Obras e Serviços de Engenharia, todos do CREA-SC, conforme ao final 
assinados, reuniram-se na Sede do Conselho, situada na Rodovia Admar Gonzaga, n° 2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, com o 
objetivo de analisar e julgar a documentação encaminhada pelas concorrentes da supracitada Dispensa Eletrônica, para a 
contratação de empresa especializada na implantação de sistema de ventilação forçada para o plenário/auditório da sede do 
Crea� SC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos. 

 
1.  Abertos os trabalhos, constatou-se que somente uma empresa participou, e que foi convocada para o encaminhamento, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas (até às 14:30hs do dia 07/12/2021), da sua proposta atualizada, acompanhada da planilha com 
indicação de custos unitários e formação de preços, bem como de todos os documentos de habilitação exigidos no Anexo I do 
respectivo Aviso de Dispensa Eletrônica, não sendo atendida a convocação pela única empresa participante.  
 
1.1. Assim, de plano, e com fundamento nos itens 5.5.5 e 6.1.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica, foi desclassificada e inabilitada 
a empresa que não encaminhou a proposta e documentos de habilitação exigidos, conforme segue: 
 
             EMPRESAS DESCLASSIFICADAS E INABILITADAS VALOR GLOBAL COLOCAÇÃO 
JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES R$ 99.999,00 1º 
 
1.2. Assim, sendo para o Item, foi declarado fracassado, devido ausência de recebimento da documentação de habilitação e 
proposta de preços. 
 
2.  Eram 14h30min, quando então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Sessão e lavrada a presente Ata que, depois 
de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e Gerente Adjunto do Departamento de Registro e Processos, todos do CREA-
SC.  
 
 

Florianópolis/SC, 07 de dezembro de 2021. 
 
 

DHONATAN FERNANDES 
Pregoeiro do CREA-SC 

 
 

Eng. Civil THIAGO BECK BRONDANI  
Coordenadoria de Obras e Serviços de Engenharia do CREA-SC 
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