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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017 

 
 

Aos 31 (trinta) dias do mês de março de 2017 (dois mil e dezessete), às 10h (dez 
horas), horário local, em Sessão Pública realizada no Plenário da Sede do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC, situado na Avenida Prefeito Osmar 
Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business Center, Centro, Florianópolis/SC, 
reuniram-se o Pregoeiro Sr. Jaime Teixeira Chaves e as Membros da Equipe de Apoio Sra. 
Jaqueline Freitas Vilain e Yve Sarkis da Costa, abaixo assinadas, nomeadas através da 
Portaria Ordinatória nº 06 de 03 de março de 2017, os quais foram escolhidos para 
dirigirem e julgar o presente procedimento licitatório, Pregão Presencial nº 01/2017, cujo 
objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de marcenaria para a nova 
área destinada à Gerência Técnica do CAU/SC, constante no Processo Administrativo nº 
019/2017. No horário preestabelecido, considerando que não apareceram empresas 
interessadas em participar do certame, o Pregoeiro DECLAROU DESERTA a licitação. 
Devido à importância da contratação do objeto pelo CAU/SC, o Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições, determinou a republicação do certame, estipulando nova data para a entrega 
e abertura dos envelopes das empresas interessadas em participar do certame, no dia 17 
(dezessete) de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 10h (dez horas), no mesmo local, 
cumprindo as exigências legais. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeira encerrou a 
Sessão às 10h15min (dez horas e quinze minutos), sendo que esta Ata, após lida e achada 
conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes credenciados 
das licitantes presentes. 
 

 
 
 
 
 

Jaime Teixeira Chaves  
Pregoeiro do CAU/SC 

 
  
 
 

Jaqueline Freitas Vilain 
Equipe de apoio CAU/SC 

 
 

Yve Sarkis da Costa 
Equipe de apoio CAU/SC 

 


