COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS DOCUMENTOS HABILITAÇÃO E DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS RELATIVAS AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 42/2012 –
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PRÉ-QUALIFICAÇÃO.
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 14h30min, reuniram-se no Auditório da
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC, o Sr. Rafael Barbosa Fernandes
da Silva (Presidente da Comissão Permanente de Licitações), a Sra. Priscilla de Freitas Mafra e o Sr.
Iran Mafra (Membros da Comissão Permanente de Licitações), para receber a documentação e
propostas de preços relativas ao Edital de Concorrência n° 42/2012, objetivando o Chamamento
Público para Pré Qualificação de empresas do ramo da construção civil para manifestarem interesse
na aquisição de terreno vinculada à apresentação de proposta para produção de habitação de interesse
social de 2 (dois) terrenos de propriedade da COHAB/SC situados no Bairro Ipiranga, Município de
São José/SC, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José/SC, devendo ser
observadas as especificações para cada um dos terrenos a serem adquiridos: No terreno com área de
6.978,53 m², registrado sob matrícula nº 71.815, a aquisição é condicionada à apresentação de
proposta para implantação de empreendimento habitacional em condomínio composto por no mínimo
112 apartamentos, incluindo execução de infraestrutura e construção de unidades habitacionais, em
conformidade com o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV/FAR para atendimento de
famílias com renda até 3 SM (salários mínimos), nos termos da Lei Federal nº 11.977, de 07 de
julho de 2009, especificações e valores máximos vigentes pertinentes ao Programa e de acordo com os
anexos que acompanham este Edital de Licitação; No terreno com área de 14.337,65m², registrado sob
matrícula nº 71.813, a aquisição é condicionada à apresentação de proposta para implantação de
empreendimento habitacional em condomínio composto por no mínimo 224 apartamentos, incluindo
execução de infraestrutura e construção de unidades habitacionais, em conformidade com o
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV/FAR para atendimento de famílias com renda
até 3 SM (salários mínimos), nos termos da Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009,
especificações e valores máximos vigentes pertinentes ao Programa e de acordo com os anexos que
acompanham este Pedido de Licitação. O edital foi amplamente divulgado, tendo sido publicado no
Diário Oficial do Estado, na página 62 da edição nº 19.484 do dia 31/12/2012, publicado em jornal de
grande circulação local (Florianópolis) Notícias do Dia de sexta-feira do dia 21/12/2012, e
disponibilizado no site da COHAB/SC na Internet, no endereço www.cohab.sc.gov.br e fixada cópia
do mesmo no mural do Edifício Sede desta Companhia. O Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, juntamente com os demais membros da CPL, declarou a abertura do certame, sendo
constatada a ausência de licitantes interessadas. Ante a verificação de não interessados, a Comissão
Permanente de Licitações declarou como DESERTO o Edital de Concorrência nº 42/2012
supracitado. Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta Sessão e para constar, eu, Iran Mafra,
membro da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme,
vai assinada pelos presentes.
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