
PROCESSO LICITATÓRIO N° 107.903/2009
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2009

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Às quinze horas do dia dez de novembro do ano dois mil e nove, a Comissão
Permanente de Licitação do CREA/SC, constituída pela Portaria n.º 155/09, reuniu-se com o
objetivo de analisar e julgar o atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa
*CARLOS JOSÉ DA  ROCHA ME no processo Licitatório em epígrafe, 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 reforma do prédio da Inspetoria
Regional do CREA/SC da cidade de Lages/SC, conforme especificado no respectivo Edital de
Licitação.

É que, relembrando os fatos, a Comissão de Licitação, na sessão de origem, concedeu
à supracitada Licitante, com fulcro no §3° do artigo 48 da Lei n° 8.666/93, o prazo de 08
(oito) dias úteis (até às 17 horas do dia 10/11/2009) para que esta apresentasse a
documentação referente ao item 5.2.2.3 do Edital, qual seja, o atestado de capacidade técnica.

1. Abertos os trabalhos, constatou-se que o atestado foi apresentado pela empresa no dia
05/11/2009, portanto, dentro do prazo concedido por esta Comissão.

2. Analisando-se o referido documento, observa-se que o mesmo atende às exigências
editalícias e comprova que a Licitante possui capacidade técnica-operacional para a realização
do serviço ora licitado. Da mesma forma no que se refere à Certidão de Acervo Técnico à
qual o atestado faz referência.

3. Dessa forma, a Comissão Permanente de Licitação decide, por unanimidade, declarar a
seguinte Licitante como habilitada e classificada em primeiro lugar no presente certame:

*CARLOS JOSÉ DA  ROCHA ME, com o preço global de R$ 26.910,51 (vinte e seis mil,
novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos).

4. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão de Licitação determinou o
encerramento da Sessão, às 16h10min, e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.

Florianópolis, 10 de novembro de 2009.
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