
PROCESSO LICITATÓRIO N° 171.420/2009

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2009

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Às nove horas do dia seis de janeiro do ano de dois mil e dez, a Comissão Permanente de
Licitação do CREA/SC, constituída pela Portaria n.º 155/09, reuniu-se com o objetivo de
abrir, analisar e julgar o Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é
a seleção de proposta visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de engenharia para a construção da Inspetoria Regional do CREA/SC na cidade de
Chapecó/SC, conforme especificado no respectivo Edital de Licitação.

1. Abertos os trabalhos, constatou-se a participação da empresa abaixo relacionada, cujo
representante, tendo cumprido com as exigências editalícias, restou credenciado para a
presente Sessão:

EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO
*C2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CLAITON MESACASA

* A Empresa declarou-se microempresa/empresa de pequeno porte.

2. Circularam entre todos os presentes a documentação de credenciamento para análise e
rubrica. Na seqüência, não tendo sido nada indagado, o Presidente da Comissão de Licitação
deu prosseguimento aos trabalhos. Os envelopes circularam para a verificação do fechamento
e rubrica dos mesmos. Verificando tudo normal, passou-se então à abertura do envelope
contendo a documentação de habilitação, cujos documentos circularam entre os membros da
Comissão de Licitação e representante credenciado para análise, rubricas e posterior
manifestação.

3. Concluída a análise da documentação de habilitação pela Comissão e representante
presente, constatou-se que a Licitante cumpriu com todas as exigências editalícias, pelo que
restou habilitada para o prosseguimento do presente certame. O representante credenciado
manifestou-se pelo não-interesse na interposição de recurso, referente à fase de habilitação,
renunciando expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando,
outrossim, com a continuidade do certame, conforme Termo de Renúncia em anexo.

4. Passou-se, então, à abertura do envelope contendo a proposta de preço da empresa
habilitada, onde ficou constatada que houve a seguinte cotação para o objeto, conforme
quadro abaixo:

EMPRESA PREÇO GLOBAL
*C2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 579.275,46

5. Em seguida, após análise, discussão e rubrica pela Comissão de Licitação e representante
credenciado da proposta apresentada, acompanhada da planilha orçamentária e cronograma
físico-financeiro, a empresa licitante restou classificada. Observa-se, entretanto, que por
motivo de arredondamento houve uma discrepância entre os valores unitários e totais/global
constantes na planilha orçamentária apresentada, conforme verificado pela Comissão. Desta



feita, uma vez que o Edital no Item 6.6 aduz que havendo divergência entre os valores
unitários e o valor global, prevalecerão os  primeiros, serão considerados e mantidos os
valores unitários para fins de classificação da proposta e balizamento do contrato, obtendo-se
o valor correto global considerado de R$ 579.272,42 (quinhentos e setenta e nove mil,
duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Tendo em vista que a empresa
licitante presente atendeu às especificações e às condições estabelecidas no Edital, o
Presidente da Comissão de Licitação proclamou a seguinte Licitante como habilitada e
classificada em primeiro lugar no certame:

 C2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA com o preço global de R$ 579.272,42
(quinhentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

6. Perguntado, o representante credenciado presente também se manifestou pelo não interesse
em interpor recurso com relação à fase de proposta de preços e às decisões tomadas nesta,
renunciando expressamente a esse direito e concordando com o prosseguimento da licitação.

7. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão de Licitação determinou o
encerramento da Sessão às 11h53min e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelo representante credenciado presente da Licitante e
membros da Comissão.

Florianópolis, 06 de janeiro de 2010.
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