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PROCESSO LICITATÓRIO N° 116.236/2010

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2010

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 21 (vinte e um) de dezembro do ano de 2010 (dois mil e dez),
a Comissão Permanente de Licitação do CREA/SC, constituída pela Portaria n.º 111/10, e a
Comissão Técnica, constituída pela Portaria n.º 153/10, reuniram-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 do Anexo da Sede do CREA/SC, conforme especificado no
respectivo Edital de Licitação. Abertos os trabalhos, constatou-se a participação das empresas
abaixo relacionadas, as quais respeitaram o prazo limite para a entrega dos envelopes e cuja
representante, tendo cumprido com as exigências editalícias, restou credenciada para a
presente Sessão:

EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO
USS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -
NICOL – NAKAZIMA INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA

-

CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA -
*DR ENGENHARIA LTDA CRISTINA MISSAO BORILLE

KUBA ZAMBELLI
* Licitantes que se declararam ME/EPP.

1. Circulou entre todos os presentes a documentação de credenciamento da empresa para
análise e rubrica. Na seqüência, não tendo sido nada indagado, o Presidente da Comissão
Permanente 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 dos envelopes contendo a documentação de habilitação, cujos documentos circularam
entre os membros das Comissões e representante credenciada para análise, rubrica e posterior
manifestação.

2. Concluída a análise das documentações de habilitação pelas Comissões e representante
presente nada se indagou, porque foi constatado que as licitantes cumpriram com todas as
exigências editalícias, pelo que restaram todas habilitadas para o prosseguimento do presente
certame. A representante credenciada 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. Os Termos de Renúncia das empresas NICOL – NAKAZIMA
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA  e CONSTRUHAB CONSTRUTORA
LTDA,  em anexo, vieram acompanhando a documentação de habilitação. O Termo de
Renúncia da empresa USS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA,  em anexo, foi obtido através de
envio por fac-símile, requisitado pela Comissão de Licitação através de telefone.



Rodovia Admar Gonzaga, 2125  –  Itacorubi  -   Fone:  (48)  3331-2000  –  Fax:  (48)  3331-2009  –  Caixa Postal 125  –  CEP 88034-001

www.crea-sc.org.br                 -            crea-sc@crea-sc.org.br

                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

2

3. Passou-se, então, à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, onde ficou
constatada que houve a seguinte cotação para o objeto, conforme quadro abaixo:

EMPRESA VALOR GLOBAL
USS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA R$ 1.378.800,10
NICOL – NAKAZIMA INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA

R$ 1.314.068,66

CONSTRUHAB CONSTRUTORA LTDA R$ 1.374.241,62
*DR ENGENHARIA LTDA R$ 1.381.967,13

4. Em seguida, após análise, discussão e rubrica pelas Comissões e representante credenciada,
das propostas apresentadas, acompanhadas das planilhas orçamentárias e cronogramas físico-
financeiro, observou-se que diante dos valores acima apresentados e considerando que a
proposta da empresa *DR ENGENHARIA LTDA  (EPP) encontra-se no intervalo de 10% da
proposta de menor valor, aplicou-se as regras do capítulo 4 do edital, considerando o empate
fícto e abrindo-se à empresa *DR ENGENHARIA LTDA o prazo de 30 minutos para que
esta apresente nova proposta de preço abaixo do menor valor até então ofertado, tudo
conforme os ditames da LC n° 123/2006. Transcorrido tal prazo, a empresa *DR
ENGENHARIA LTDA através da representante credenciada manifestou-se pelo não
interesse em fazer  jus de seu benefício, mantendo portanto irredutível a sua proposta.

5. A representante credenciada da empresa *DR ENGENHARIA LTDA retirou-se da sessão
às 11:35 hs, por livre e espontânea vontade, concordando com a continuidade da mesma,
conforme declaração em anexo.

6. Analisando-se a proposta de menor preço, e as planilhas e cronograma que a compõe,
observou-se que a mesma atende aos requisitos do Edital e aponta preços exequíveis. Atentou-
se ao fato, apenas, de que o cronograma físico-financeiro, no item “2” (Fundação e Estrutural
de Concreto Armado), no “mês 4”, apresentou um valor equivocado de R$ 68.749,50, quando
por certo deveria ser R$ 69.749,50, este resultante da divisão por quatro do valor total do item
(R$ 278.998,02), eis que tal mês representa, como os demais precedentes, uma parcela de
25% do total. Logo, mero equívoco formal, que deve ser corrigido quando da anexação de tal
cronograma ao contrato. Salienta-se que todos os demais valores constantes do cronograma
físico-financeiro enumeram os respectivos valores da planilha orçamentária. Dessa forma, as
Comissões, por unanimidade dos membros presentes, decretaram a classificação da proposta
da empresa NICOL – NAKAZIMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

7. Tendo em vista que a empresa licitante de menor valor atendeu às especificações e às
condições estabelecidas no Edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
proclamou a seguinte Licitante como classificada em primeiro lugar no certame:

NICOL – NAKAZIMA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA , com o preço
global de R$ 1.314.068,66 (hum milhão, trezentos e quatorze mil, sessenta e oito reais e
sessenta e seis centavos).
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8. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou
o encerramento da Sessão às 14:57 hs e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelo membros presentes das Comissões.

Florianópolis, 21 de dezembro de 2010.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Membro da Comissão Permanente de

Licitação

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Membro da Comissão Permanente de

Licitação

MARIA LAURA SILVA
Membro da Comissão Permanente de

Licitação

LUIZ HENRIQUE PELLEGRINI
Presidente da Comissão Técnica – Portaria

n.° 153/10 e Membro da Comissão
Permanente de Licitação

GABRIEL ALBA DA SILVA
Membro da Comissão Técnica – Portaria

n.° 153/10


