
 
 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CONVITE 006/2012 

 

Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e um de março de dois mil e doze, 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, reuniram-se 

os membros da Comissão Permanente de Licitação para recebimento e abertura dos 

envelopes de habilitação e de propostas, relativos ao Convite 006/2012, tendo por 

objeto a seleção de empresa especializada em “Instalação de divisórias, forro modular 

e serviços complementares para adequação parcial do layout interno da SCPar”. 

Participam do presente certame: 

- BROGNOLI – PREST. SERV. MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. (CNPJ 

02.957.161/0001-01), neste ato representada por Giulyano Martinelli (CPF 

935.771.179-15), que junta credenciais neste ato; 

- NW EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. (CNPJ 

08.415.112/0001-15), neste ato representada por Felipe Guimarães (CPF 046.892.259-

82), sócio da empresa; 

- AD PROGETTARE ARQUITETURA E DECORAÇÃO LTDA. EPP (CNPJ 

11.003.437/0001-03), neste ato representada por Marina Abati (CPF 040.434.739-82), 

sócia da empresa. 

Recebidos os envelopes de habilitação e de propostas, foram abertos os envelopes 

referentes à habilitação, sendo que um dos membros da comissão e os licitantes 

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 representante da NW 

Empreendimentos manifesta-se nos seguintes termos: “O item 4.2.3 – Qualificação 

Técnica pede um comprovante de registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis 

técnicos no CREA, entretanto o documento da AD Progettare foi apresentado um 

certificado de registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo”. A representante da 

AD Progettare manifesta-se nos termos seguintes: “Este ano entrou em vigência o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo e devido a isto todos os arquitetos e empresas 

que possuem apenas Arquitetos em seu quadro técnico migraria automaticamente para 

o CAU, mas sem perder as suas atribuições, uma vez que mudou a legislação”. 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.scpar.sc.gov.br – Publicações Oficiais – 

Licitações), bem como será informado por meio dos endereços eletrônicos (email) dos 

participantes. Nada a mais havendo a tratar, a Comissão encerrou a reunião e lavrou a 

presente Ata que está assinada pelos presentes. 

 

Florianópolis/SC, 21 de março de 2012. 
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