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Concorrência:CC01/2021 

EMISSÃO: 19/03/2021 

 

OBJETO: A Concessão de direito real de uso não remunerado de aproximadamente  

2.277,47m².sobre a qual encontram-se edificados um barracão em estrutura pré-moldada e 

fechamento em alvenaria, com área de 1.340,91 m², de partes do lote rural nº 603, da Colônia Rio 

Uruguai, com área de 13.282,18m², situado na Rua do Comércio, área de uso público 01, reservado 

I, quadra “A”, Loteamento Sol Nascente, Bairro Jardim Boa Vista, Peritiba – SC, matricula nº 

18.145, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Concórdia, conforme previsão expressa 

na Lei nº 1927/2012, com a finalidade exclusiva de implantação e operacionalização de 

empreendimento industrial, tudo conforme mapas, memorial descritivo e projetos das edificações e 

da área anexos, parte integrante deste Edital. 

 

ATA DE HABILITAÇÃO 
 

Reuniram-se os membros da comissão permanente de licitações, designada pelo(a) nº  32/2021 de 

01/02/2021, para dar continuidade na Licitação nº. CC01/2021, na modalidade de Concorrência. 

 

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) 

abaixo: 

Representante Empresa 

DARLAN CESCO PROMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

INDUSTRIAIS LTDA 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, 

por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da 

comissão: 

 

A empresa PROMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA apresentou os 

documentos de habilitação conforme solicitado em edital. A certidão de falência e concordata 

emitida através do sistema E-PROC, foi emitida no CNPJ da empresa, porém, o nome estava 

incorreto, dessa forma a comissão emitiu o documento conforme edital. 

 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. 

 

Peritiba-SC, 19/04/2021. 

 
 

_____________________________________ 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

Presidente 
 

 
_____________________________________ 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 

Membro 
 

 

 
_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 

Membro 
 

 
 

 

 

 

 
_____________________________________ 

DARLAN CESCO 

PROMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND. LTDA 

_____________________________________ 

GABRIEL GUILHERME CHINELATTO NISSOLA 

 


