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                                                               SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 25.222/2011 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2011 

 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 23 (vinte e três) de março do ano de 2011 (dois mil e onze), a 

Comissão Permanente de Licitação do CREA/SC, constituída pela Portaria n.º 027/11, 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 reforma e ampliação da Inspetoria Regional do 

CREA/SC na cidade de Videira, 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 para a presente Sessão: 

 

EMPRESA 

 
ADEMIR LUIZ BOGONI FI EPP 

CNPJ: 83.004.044/0001-17 
 

 
GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

CNPJ: 04.312.923/0001-30 
 

 
 

1. Antes do horário determinado pelo Edital, às 8:59 hs, os representantes das empresas 

ADEMIR LUIZ BOGONI FI EPP  e GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA  entregaram os envelopes de Habilitação e Proposta de Preço à Comissão de Licitação 

e os mesmos não ficaram presentes para o certame licitatório. Na seqüência o Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação deu prosseguimento aos trabalhos. Os envelopes 

circularam para a verificação do fechamento e rubrica dos membros. Verificando e estando 

tudo normal, passou-se então à abertura dos envelopes contendo a documentação de 

habilitação, cujos documentos circularam entre os membros da Comissão Permanente de 

Licitação para análise e rubricas. 
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2. Concluída a análise da documentação de habilitação pela Comissão, foi constatado que a 

empresa GL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA apresentou em data de 

15/03/2011, quando do cadastro do certificado de registro cadastral – CRC, a “Certidão 

Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros” com 

vencimento em data de 22/03/2011. Tendo em vista que a empresa GL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA  não apresentou “Certidão Negativa de Débitos Relativos às 

Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros” atualizada no envelope de habilitação e com 

base no item 5.2.1.2 “caso a Licitante já possua o CRC do CREA/SC, deverá atentar para o 

fato de ainda constar no mesmo todos os documentos válidos, providenciando a substituição 

dos mesmos em caso negativo.”, bem como ao item 5.7 do Edital e §3° do art. 43 da Lei 

8.666/93 “é facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta” (grifo nosso) a empresa GL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA  por decisão unânime dos membros foi inabilitada da Tomada 

de Preços 001/2011. 

 

3. Apresentados os termos de renúncia de todas as empresas participantes, passou-se, então, à 

abertura do envelope contendo a proposta de preço, onde ficou constatada que houve a 

seguinte cotação para o objeto: 

ADEMIR LUIZ BOGONI FI EPP , com preço global de R$ 138.395,00 (cento e trinta e oito 

mil, trezentos e noventa e cinco reais). 

 

4. Suspendeu-se a sessão para almoço às 12:20 hs, ficando acertado entre os membros da 

Comissão o horário das 13:20 hs para retorno. Retornando todos no horário marcado, a 

Comissão deu prosseguimento à Sessão. 

 

5. Em seguida, após análise, discussão e rubrica pela Comissão Permanente de Licitação da 

proposta apresentada, acompanhada da planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, 

composição do BDI, restou classificada. Tendo em vista que a empresa licitante habilitada 

atendeu às especificações e às condições estabelecidas no Edital, o Presidente da Comissão 
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Permanente de Licitação proclamou a seguinte Licitante como classificada em primeiro lugar 

no certame: 

 

ADEMIR LUIZ BOGONI FI EPP , com preço global de R$ 138.395,00 (cento e trinta e oito 

mil, trezentos e noventa e cinco reais). 

 

6. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou 

o encerramento da Sessão às 14:15 hs e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de 

lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão.  

 
Videira/SC, 23 de março de 2011. 

 
 

 
 

FLÁVIO VOLPATO JÚNIOR 
Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação 
 

 

 
 

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
 

 

 
 

GABRIEL ALBA DA SILVA 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
 

 

 
 

MARIA LAURA SILVA 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
 

 
 


