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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40.904/2020 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

 

Às 09hs (nove horas) do dia 06 (seis) de agosto 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 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – 

CREA-SC, situado na Rodovia Admar Gonzaga, n. 2125, Itacorubi – Florianópolis/SC – CEP 88.034-001, com o objetivo 

de abrir, analisar e julgar o Processo Licitatório nº 40.904/2020, na modalidade Tomada de Preços, 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 do prédio da Inspetoria Regional de Florianópolis/SC, situada na Rua Don Jaime Câmara, n°. 248, 

Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-120, conforme especificado no Edital de Licitação respectivo.  

 

1. 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 06 de agosto de 2020) e cujos representantes presentes, abaixo 

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

 

EMPRESA   REPRESENTANTE CREDENCIADO 

Sólida Construtora – EIRELI - CNPJ 10.937.058/0001-10 Evandro Nunes de Souza 

Fórmula Engenharia LTDA – EPP Gustavo Bulcão Vianna Domingues 

Construtora Neves Goulart – LTDA – CNPJ 07.735.348/0001-76 Sem representante credenciado 

Construhab Construtora – LTDA – CNPJ 00.672.231/0001-41 Sem representante credenciado 

Cepenge Engenharia – LTDA – CNPJ 03.064.330/0001-39 Sem representante credenciado 

Zonato e Ferreira Engenharia Ltda –CNPJ: 07.719.996/0001-39 Sem representante credenciado 

Litoral Engenharia e Construções Eireli –CNPJ: 26.051.611/0001-52 Sem representante credenciado 

Maxi Empreendimentos Imobiliários LTDA- CNPJ: 15.402.398/0001-60 Sem representante credenciado 

Duplick Empreendimentos Imobiliários Ltda –CNPJ: 80.243.769/0001-70 Sem representante credenciado 

 

Licitantes que se declararam ME/EPP/COOP: 

 

Solida Construtora – EIRELI - CNPJ 10.937.058/0001-10 

Construtora Neves Goulart – LTDA – CNPJ 07.735.348/0001-76 

Zonato e Ferreira Engenharia Ltda –CNPJ: 07.719.996/0001-39 

Litoral Engenharia e Construções Eireli –CNPJ: 26.051.611/0001-52 

Maxi Empreendimentos Imobiliários LTDA- CNPJ: 15.402.398/0001-60 

Duplick Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ: 80.243.769/0001-70 

  

2. O Presidente da CPL, na forma do item 7.1.3 do Edital, 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. 

 

3. 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.  

 

4. 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.  

 

5. Foi realizada diligência pela CPL, na forma dos itens 5.7 e 18.4 do Edital, para averiguação da validade da Certidão de 

Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais à Divida Ativa da União, a qual restou frutífera, haja vista sua 

http://www.crea-sc.org.br/
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prorrogação, conforme documento em anexo, extraída do site 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1 da Licitante 

Duplick Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
 

6. 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). 

 

7. O representante credenciado da Licitante Fórmula Engenharia LTDA – EPP decidiu se retirar da Sessão às 11hs e 

27min, concordando com a continuidade da mesma, conforme Termo de Saída em anexo.   

 

8. Diante o horário, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, suspendeu os trabalhos às 12hs, com retorno 

previsto para as 13hs e 30mim.   

 

9. Reaberta a sessão às 13hs e 30min, deu-se continuidade à análise das documentações de habilitação pela Comissão.  

 

10. Verificou-se que a licitante, Fórmula Engenharia LTDA – EPP, deixou de apresentar as documentações previstas dos 

itens: 5.2.1., 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.3.1., 5.2.3.1.1., 5.2.3.2., 5.2.3.2.1., 5.2.4.7., e 5.8 ., ao qual restou inabilitada, com base no 

item 5.9 do presente Edital.  

 

11. O representante credenciado da Licitante Sólida Construtora – EIRELI, decidiu se retirar da Sessão às 15hs e 45min, 

concordando com a continuidade da mesma, conforme Termo de Saída em anexo.   

 

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

prosseguimento do presente certame. Foi entrado em contato com as Licitantes: Zonato e Ferreira Engenharia LTDA, 

através do telefone (41) 98772-3681, Cepenge Engenharia – LTDA, através do telefone (48) 3225-9090, Duplick 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, através do telefone (41) 3013-7700, Maxi Empreendimentos Imobiliários 

LTDA, através do telefone (48) 3364-5700 e Construtora Neves Goulart - LTDA através do telefone (48) 3259-4142, ao 

qual encaminharam termo de renúncia via e-mail, que segue em anexo o presente ata. 

 

13. 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  

Sólida Construtora – EIRELI - CNPJ 10.937.058/0001-10 R$ 524.354,58 

Construtora Neves Goulart – LTDA – CNPJ 07.735.348/0001-76 R$ 583.165,13 

Construhab Construtora – LTDA – CNPJ 00.672.231/0001-41 R$ 566.733,13 

Cepenge Engenharia – LTDA – CNPJ 03.064.330/0001-39 R$ 584.569,47 

Zonato e Ferreira Engenharia Ltda –CNPJ: 07.719.996/0001-39 R$ 543.750,00 

Litoral Engenharia e Construções Eireli –CNPJ: 26.051.611/0001-52 R$ 485.781,26 

Maxi Empreendimentos Imobiliários LTDA- CNPJ: 15.402.398/0001-60 R$ 531.252,42 

Duplick Empreendimentos Imobiliários Ltda –CNPJ: 80.243.769/0001-70 R$ 493.382,04 

 

14. Em seguida, após análise, discussão e rubrica, pela Comissão das propostas apresentadas, verificou-se que as mesmas 

fizeram-se acompanhar das planilhas de preços, das planilhas de composição do BDI e dos cronogramas físico-financeiros, 

cumprindo com os requisitos do Edital. Verificou-se, dessa forma, que todas as Licitantes cumpriram preliminarmente com 

os requisitos formais do Edital. 

 

15. 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. 

 
16. Foi observado que a Licitante de menor preço apresentou proposta de valor unitário de mão de obra de R$ 6,30 (seis 

reais e trinta centavos) no item 10.14 - Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão 25 x 3/4'', PVC Marrom (SINAPI 04.2020 

- 89366), da planilha. Entretanto, no Edital esse item possui um valor unitário máximo admitido de R$ 5,35 (cinco reais e 

trinta e cinco 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 

http://www.crea-sc.org.br/
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colocada, o Presidente da CPL, ainda com base nos itens, 6.9., 8.6.1.1., 8.6.1.2., e 8.6.1.3., do Edital, questionou a licitante 

de menor valor, se concordava com a redução de seus valores, para aquele previsto em edital, ao qual concordou.  

 

Diante disso e, considerando: 

 

a) Que, nesse sentido, os custos da execução do item 10.14. da planilha, apesar de irrisórios, serão suportados pela Licitante 

ofertante, que poderá se valer do BDI, em especial do item LUCRO ou 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.   

 
17. 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 habilitada e 

classificada em primeiro lugar no presente certame: Litoral Engenharia e Construções Eireli –CNPJ: 26.051.611/0001-

52, com o preço global de R$ 485.764,67 (quatrocentos e oitenta e cinco mil setecentos e sesenta e quatro reais com 

sesenta e sete centavos). A Comissão, por unanimidade dos membros presentes, e com fundamento nos itens 8.9 e 18.4 do 

Edital, decretou a classificação e a vitória da proposta da empresa LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI. 

 

18. Eram 18hs e 37min,  quando então, não havendo mais nada a tratar, o Presidente da CPL determinou o encerramento da 

Sessão e a lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada por ele e por todos os membros da 

Comissão Permanente de Licitação do CREA-SC - CPL.  

 

 

Florianópolis/SC, 06 de agosto de 2020. 

 

 

 

 
           Original assinado                                                                                                         Original assinado 

DHONATAN FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

MARIA LAURA SILVA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 
Original assinado 

Eng. Civil NADIESDA DOS SANTOS 

Membro da Comissão Permanente de Licitação  

 

 

 

 
                                  Original assinado 

VANESSA CAVALCANTE DOS SANTOS 

Membro Suplente da Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 
Original assinado 

ISABELA KATSCHAROWSKI 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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