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PROCESSO LICITATÓRIO N° 68.229/2014 
 

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2014 
 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 20 (vinte) de agosto do ano de 2014 (dois mil e 
catorze), os membros titulares, e um suplente, conforme ao final assinados, da Comissão 
Especial de Licitação do CREA-SC, constituída pela Portaria n.º 113/2014, 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 execução da obra de reforma da Inspetoria 
Regional do CREA-SC da cidade de São Miguel do Oeste/SC, conforme especificado no 
respectivo Edital de Licitação. Abertos os trabalhos, constatou-se a participação da empresa 
abaixo relacionada, a qual respeitou o prazo limite para a entrega dos envelopes (08:59 hs) e 
cujo representante, tendo cumprido com as exigências editalícias, restou credenciado para a 
presente Sessão: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE CREDENCIADO 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
SANNARDI LTDA ME* 

ROVANI PEDRO GIUVENARDI 

* Licitante que se declarou ME/EPP. 
 
1. Circulou entre todos os presentes a documentação de credenciamento da empresa presente 
para análise e rubrica. Na sequência, não tendo sido nada indagado, o Presidente da Comissão 
Especial 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 e representante credenciado para análise, rubrica e posterior 
manifestação.  
 
2. Concluída a análise das documentações de habilitação pela Comissão e representante 
presente foi verificado que a licitante COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
SANNARDI LTDA ME* cumpriu com todas as exigências editalícias, pelo que restou, por 
unanimidade da Comissão, habilitada para o prosseguimento no presente certame. Com 
relação ao Atestado de Capacidade Técnica apresentado, o mesmo cumpre com a exigência 
editalícia (5.2.2.2), uma vez que apresenta obra na metragem total de 277,13m², considerando 
tanto a construção em alvenaria quanto o piso em concreto estrutural. 
 
2.1. 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.  
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3. Passou-se, então, à abertura do envelope contendo a proposta de preço da Licitante 
habilitada, onde ficou constatada que houve a seguinte cotação para o objeto, conforme 
quadro abaixo: 
 

EMPRESA PREÇO GLOBAL  
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
SANNARDI LTDA ME* 

R$ 145.062,10 

 
4. Em seguida, após análise, discussão e rubrica pela Comissão e representante credenciado da 
proposta apresentada, acompanhada da planilha orçamentária, da composição do BDI e do 
cronograma físico-financeiro, observou-se que a licitante cumpriu com os requisitos do Edital. 
 
5. Analisando-se a proposta, as planilhas e o cronograma que a compõe, observou-se que a 
mesma atende aos requisitos do Edital e aponta preços exequíveis, conforme regras 
editalícias, respeitando os preços máximos admitidos pelo Edital. Dessa forma, a Comissão, 
por unanimidade dos membros presentes, e, considerando o item 6.2.11 do Edital, decretou a 
classificação da proposta da empresa COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
SANNARDI LTDA ME*.  

 
6. Tendo em vista que a empresa licitante atendeu às especificações e às condições 
estabelecidas no Edital, o Presidente da Comissão Especial de Licitação proclamou a seguinte 
Licitante como habilitada e classificada no presente certame: 
 
COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS SANNARDI LTDA ME*, com o preço 
global de R$ 145.062,10 (cento e quarenta e cinco mil, sesenta e dois reais e dez centavos). 
 
7. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Especial de Licitação determinou o 
encerramento da Sessão às 10:50 hs e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de lida 
e achada conforme, vai assinada pelo membros da Comissão presentes e representante 
credenciado.  
 

São Miguel do Oeste/SC, 20 de agosto de 2014. 
 
 

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA 
Presidente da Comissão Especial de 

Licitação 

MURILO REBELLO HOFFMANN 
Membro da Comissão Especial de 

Licitação 
 

NADIESDA DOS SANTOS 
Membro da Comissão Especial de 

Licitação 
 

ISABELA KATSCHAROWSKI 
AGUIAR 

Membro da Comissão Especial de 
Licitação 

 
RIVALDIR ANTÔNIO DALMINA 
Membro da Comissão Especial de 

Licitação 
 

ROVANI PEDRO GIUVENARDI 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 

ELÉTRICOS SANNARDI LTDA ME 
 

 


