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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.557/2020 

 

CONCORRÊNCIA N° 001/2020 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 28 (vinte e oito) de abril do ano de 2020 (dois mil e vinte), os membros da 

Comissão Permanente de Licitação do CREA-SC - CPL, constituída pela Portaria n.º 070/2020, de 06 de abril de dois mil e 

vinte, conforme ao final assinados, reuniram-se na Sede da Inspetoria Regional de Tubarão, localizada na Rua Januário 

Alves Garcia, n° 368 – Margem Esquerda – Centro – Tubarão/SC – CEP 88.704-310, com o objetivo de abrir, analisar e 

julgar o Processo Licitatório nº 18.557/2020, na modalidade Concorrência, cujo objeto é a seleção de proposta visando à 

contratação, em regime de empreitada por preço unitário, de empresa especializada para a execução da obra de reforma da 

Sede da Inspetoria Regional de Tubarão na cidade de Tubarão/SC, conforme especificado no Edital de Licitação respectivo.  

 

Abertos os trabalhos, constatou-se a participação das empresas abaixo relacionadas, as quais respeitaram o prazo 

limite para a entrega dos envelopes (até às 08h59min do dia 28 de abril de 2020) e cujos representantes presentes, abaixo 

nominados, tendo cumprido com as exigências editalícias, restaram credenciados para a presente Sessão: 

 

EMPRESA   REPRESENTANTE CREDENCIADO 

Solida Construtora - EIRELI Evandro Nunes de Souza 

Getell Engenharia e Construções - EIRELI Gabriel Rebellato Laguna 

A Z Engenharia e Construções - LTDA Adriano Zagroba 

VF Transportes e Construções LTDA Rogério Rodrigues 

 

Licitantes que se declararam ME/EPP/COOP: 

 

A Z Engenharia e Construções – LTDA – CNPJ 11.135.019/0001-33 

Getell Engenharia e Construções – EIRELI – CNPJ 32.286.245/0001-13 

Solida Construtora – CNPJ 10.937.058/0001-10 

Maxxi Empreendimentos Imobiliários – LTDA – CNPJ 15.402.398/0001-60 

WB Empreiteira de Mão de Obra – EIRELI – CNPJ 17.397.169/0001-20 

VF Transportes e Construções LTDA – CNPJ 05.630.747/0001-47 

  

1. O Presidente da CPL questionou a todos os representantes das empresas presentes se os mesmos desejam nomear 

algum(ns) dentre eles para, em nome de todos, rubricar os envelopes e os documentos, sem prejuízo da análise dos 

envelopes e dos documentos por todos os interessados. Foi decidido, por unanimidade dos participantes, que somente 

rubricarão os envelopes e documentos o Sr. Evandro Nunes de Souza. 

 

1.1. Circularam entre todos os presentes a documentação de credenciamento dos representantes das empresas presentes 

para análise e rubrica. Na sequência, não tendo sido nada indagado, o Presidente da Comissão de Licitação deu 

prosseguimento aos trabalhos.  

 

1.2. Os envelopes com a documentação de habilitação e propostas de preços 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 das empresas participantes, cujos documentos circularam entre os membros da Comissão e representantes 

credenciados para análise, rubrica e posterior manifestação.  

 

1.3. Foram confirmadas as autenticidades das certidões e demais documentos apresentados nos respectivos sites. A 

Comissão verificou, ainda, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o Cadastro de Inidôneos e Inabilitados do TCU, por meio 

de consulta aos respectivos sites (item 5.2.6 do Edital). 

 

1.4. O representante credenciado da Licitante VF Transportes e Construções LTDA decidiu se retirar da Sessão às 

12hs e 05 min, concordando com a continuidade da mesma, conforme Termo de Saída em anexo.   

 

2. Diante o horário, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, suspendeu os trabalhos às 12hs e 10min, com 

retorno previsto para as 13hs e 30mim.   

http://www.crea-sc.org.br/
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3. Reaberta a sessão às 13hs e 30min, deu-se continuidade à análise das documentações de habilitação pela Comissão.  

 

4. Verificou-se que a licitante, VF Transportes e Construções LTDA, deixou de apresentar a documentação prevista do 

item 5.2.2.2., ao qual foi inabilitada, com base no item 5.9 do presente Edital.  

 

5. As demais licitantes cumpriram com todas as exigências editalícias, pelo que restaram todas habilitadas para o 

prosseguimento do presente certame. Os licitantes presentes renunciaram o prazo recursal. Foi entrado em contato com a 

Licitante WB Empreiteira de Mão de Obra – EIRELI, através do telefone (48) 3623-0733, ao qual encaminhou termo de 

renúncia via e-mail. O Presidente da Comissão de Licitação, ainda entrou em contato com a licitante VF Transportes e 

Construções LTDA, através do telefone (48) 9.9921-3323, e em contato com o Sr. Rogério Rodrigues, ao qual foi lhe 

repassado, que devido a não apresentação da documentação do item, 5.2.2.2., a Licitante foi inabilitada, foi lhe questionado 

se o mesmo teria interesse em abrir mão do prazo recursal, onde se manifestou que irá recorrer, pois se trata de um direito 

da Licitante.  

 

6. Devido à manifestação da Licitante VF Transportes e Construções LTDA, manifestar seu interesse em recorrer o 

Presidente da CPL, suspendeu o presente certames, abrindo-se os prazos recursais.  

 

7. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou o encerramento da Sessão às 

14hs 50min (quatorze horas e cinquenta minutos) e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada 

conforme, vai assinada pelos membros presentes da Comissão Permanente de Licitação do CREA-SC. 

 

Tubarão/SC, 28 de abril de 2020. 

 

 

DHONATAN FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

MARIA LAURA SILVA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Eng. Civil NADIESDA DOS SANTOS 

Membro da Comissão Permanente de Licitação  

 

 

VANESSA CAVALCANTE DOS SANTOS 

Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Eng. Civil GABRIEL ALBA DA SILVA 

Membro Suplente da Comissão Permanente  

Licitatória 

A Z ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - LTDA  

 Adriano Zagroba 

 

 

 

SOLIDA CONSTRUTORA - EIRELI  

Evandro Nunes de Souza 

GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES - EIRELI  

Gabriel Rebellato Laguna 
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