
 
 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CONVITE 003/2012 

 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia primeiro de fevereiro de dois mil e doze, 

reuniram-se na sala de reuniões da SC Participações e Parcerias S/A – SCPAR, 

situada na rodovia SC 401, Km 5, nº 4.600, bloco 4, Saco Grande, Florianópolis/SC, os 

membros da Comissão Permanente de Licitação para recebimento e abertura dos 

envelopes de habilitação e de propostas, relativos ao Convite 003/2012, tendo por 

objeto SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 

CASAN. Presentes no presente certame: 

- ARSENAL FINANÇAS LTDA. (CNPJ 11.149.847/0001-59), que não se fez 

representar na presente sessão; 

- ERNST & YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ 

59.527.788/0001-31), que não se fez representar na presente sessão; 

- MARCELO FERNANDES CARMO – ME (CNPJ 11.908.707/0001-17), que não se fez 

representar na presente sessão; 

- PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S (CNPJ 

41.968.512/0001-23), que não se fez representar na presente sessão; 

- SETAPE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÕES DO PATRIMÔNIO E 

ENGENHARIA LTDA (CNPJ 44.157.543/0001-92), que não se fez representar na 

presente sessão; 

- MACIEL AUDITORES E CONSULTORES (CNPJ 10.757.529/0001-08), neste ato 

representada pelo Sr. Leonardo de Souza Neto (CPF 971.299.920-34), que junta 

procuração nesta oportunidade. 

Iniciada a sessão, cumpre registrar, de início, que a empresa MACIEL AUDITORES E 

CONSULTORES (CNPJ 10.757.529/0001-08) apresentou os envelopes de habilitação 

e propostas intempestivamente, uma vez que o registro do protocolo da SCPAR 

consigna o horário de 14h04 do dia 01.02.2012. Por este motivo a comissão decide 

nem sequer abrir os envelopes desta empresa, ficando ambos os envelopes 

(habilitação e propostas) em poder da comissão, aguardando a decisão final sobre 

eventual recurso interposto. Ato seguinte, foram abertos os envelopes de habilitação 

dos demais interessados em participar do presente certame, sendo que um dos 

membros da comissão e os presentes rubricaram todos os documentos, bem como 



 
 
rubricaram os envelopes de propostas lacrados. Ato seguinte, a palavra foi franqueada 

aos presentes para que fizessem as considerações que entendessem pertinentes. O 

Sr. Leonardo Souza Neto manifesta-se nos seguintes termos: “Gostaria de registrar 

que eu estava presente no prédio da SCPAR com o intuito de entregar os envelopes 

da empresa Maciel Auditores diretamente à CPL no momento da abertura do 

certame.”. Em virtude do volume e complexidade dos documentos apresentados, a 

Comissão Permanente de Licitação resolveu suspender a sessão, informando que o 

resultado do julgamento da habilitação será oportunamente publicado no Diário Oficial 

do Estado de Santa Catarina, no sítio da SCPAR (www.scparcerias.sc.gov.br – 

Publicações Oficiais – Licitações), bem como será informado pelos endereços 

eletrônicos (email) indicados pelos participantes. Nada a mais havendo a tratar, a 

Comissão encerrou a reunião e lavrou a presente Ata que está assinada por todos os 

presentes. 

 

Florianópolis/SC, 1º de fevereiro de 2012. 

 

 

Guilherme Pereira Oliveira 

 

 

Tenira de Castro Pereira 

 

 

Victor Hugo Baumgarten 

 

 

Comissão Permanente de Licitação 

SCPAR 

 

 

Leonardo Souza Neto 


