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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.557/2020 

CONCORRÊNCIA N° 001/2020 

ATA DE JULGAMENTO 

 

Às 13:00 hs (treze horas) do dia 19 (dezenove) de maio 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 presença dos representantes das licitantes abaixo, ao qual 

já se encontram devidamente credenciadas, cumprido com as exigências editalícias. 

 

EMPRESA   REPRESENTANTE CREDENCIADO 

Sólida Construtora - EIRELI Evandro Nunes de Souza 

A Z Engenharia e Construções - LTDA Adriano Zagroba 

 

1. O presidente da CPL esclareceu aos presentes, que devido à manifestação de recurso 

informada por uma licitante na ultima sessão, o processo licitatório foi suspenso, para o aguardo do 

prazo recursal, informa ainda que, ao final do prazo recursal não teve interposição de recurso.   

 

2. Circularam entre todos os presentes os envelopes “B – PROPOSTA COMERCIAL”, para 

análise e verificação, aos quais se encontravam devidamente lacrados e rubricados. O Presidente da 

CPL esclareceu que os envelopes permaneceram sob a guarda da comissão. Na sequência, não tendo 

sido nada indagado, o Presidente da Comissão de Licitação deu prosseguimento aos trabalhos.  

 

3. Passou-se, então, à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das Licitantes 

habilitadas, onde ficou constatada que houve a seguinte cotação para o objeto, conforme quadro 

abaixo: 

 

EMPRESA PREÇO GLOBAL  

A Z ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – LTDA R$ 175.075,51 

GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – EIRELI R$ 187.724,51 

SOLIDA CONSTRUTORA – R$ 164.023,27 

MAXXI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – LTDA R$ 177.314,63 

WB EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA – EIRELI R$ 167.981,24 

 

4. A Comissão, então, passou à análise pormenorizada da proposta de menor preço, analisando 

individualmente todos os itens que a compõe, em especial os itens e preços unitários constantes da 

planilha de formação de preços, planilhas de BDI’s e cronograma físico-financeiro. 

 

5. Analisando-se a proposta de menor preço e as planilhas que a compõe, observou-se que a 

mesma atende aos requisitos do Edital, aponta preços exequíveis e de acordo com os preços de 

mercado, conforme regras editalícias, respeitando os preços máximos unitários, totais e global 

admitidos pelo Edital. 

 

http://www.crea-sc.org.br/


Fl

or

ia

nó

po

lis 

- 

S

C 

 

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 

6. Foi observado que a Licitante de menor preço apresentou preço de R$ 12,00 (doze reais) no 

item 6.1.6. da planilha – pintura com tinta látex acrílica. Entretanto, no Edital esse item possui um 

valor unitário máximo admitido de R$ 11,63 (onze reais e sessenta e três centavos). Considerando que 

a diferença apresentada é irrisória e que o valor total é de pequena monta, representando parcela 

ínfima da obra, e considerando ainda que a diferença em nada alteraria a posição da segunda colocada, 

o Presidente da CPL, questionou a licitante de menor valor, se concordava com a redução de seus 

valores, para aquele previsto em edital, ao qual concordou.  

 

6.1 Diante disso e, considerando: 

 

a) Que, nesse sentido, os custos da execução do item 6.1.6. da planilha, apesar de irrisórios, serão 

suportados pela Licitante ofertante, que poderá se valer do BDI, em especial do item SEGUROS, 

GARANTIAS E RISCOS (SGR), para fazer frente a essa demanda, visto que não será admitida a 

majoração do preço global da sua proposta; 

 

b) E, por fim, tendo em vista que a planilha de preços é necessária para análise, por esta 

Comissão, da exequibilidade dos valores cotados na proposta apresentada, de forma a avaliar se o 

valor global ofertado será suficiente para a cobertura de todos os custos da execução contratual, além 

de se verificar o respeito aos preços máximos e a homogeneidade com os preços de mercado. E esse 

caráter acessório e subsidiário deve ser sempre interpretado em prol do interesse público e da busca da 

proposta mais vantajosa.   

 

6.2. A Comissão, por unanimidade dos membros presentes, e com fundamento nos itens 6.9 e 18.4 

do edital, decretou a classificação da proposta da empresa SÓLIDA CONSTRUTORA - EIRELI. 

 

7. Tendo em vista que a empresa licitante com proposta de menor preço atendeu às 

especificações e às condições estabelecidas no Edital, o Presidente da Comissão de Licitação 

proclamou a seguinte Licitante como classificada em primeiro lugar no presente certame: Sólida 

Construtora - EIRELI, com o preço global de R$ 163.999,67 (cento e sessenta e três mil 

novecentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). 
 

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

encerramento da Sessão às 14h51min (quatorze horas e cinquenta e um 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, 19 de maio 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  

 

 

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

MARCIO MEDEIROS RAMOS 

Membro Suplente da Comissão Permanente  

de Licitação 

 

A Z ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA  

 Adriano Zagroba 
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