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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47.063/2020 

 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 

 

Às 09hs (nove horas) do dia 18 (dezoito) de setembro 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 Chapecó, situado na Rua Nereu Ramos, 

n°. 2.440-D, Universitários – Chapecó/SC – CEP 89.812-111, com o objetivo de abrir, analisar e julgar o Processo 

Licitatório nº 47.063/2020, 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 Chapecó/SC, situada na Rua Nereu Ramos, n°. 2.440-D, Universitários – Chapecó/SC – CEP 

89.812-111, 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 18 de setembro de 2020) e cujos representantes presentes, abaixo 

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

 

EMPRESA   REPRESENTANTE CREDENCIADO 

Getell Engenharia e Construções – LTDA – CNPJ 32.286.245/0001-13 Gediel Teixeira Laguna 

Construtora Oliveira – LTDA – CNPJ 80.095.466/0001-57 Aurimar Keller 

Referência Serviços de Obras e Sinalizações Ltda – CNPJ 10.655.901/0001-75 Sem representante 

 

Licitantes que se declararam ME/EPP/COOP: 

 

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

Referência Serviços de Obras e Sinalizações Ltda – CNPJ 10.655.901/0001-75 

  

2. O Presidente da CPL, na forma do item 7.1.3 do Edital, submeteu aos representantes das licitantes presentes, toda 

documentação para apreciação e rubrica. 

 

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. 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), ao qual seguem em anexo. 

 

6. Todas as licitantes cumpriram com todas as exigências editalícias, pelo que restaram todas habilitadas para o 

prosseguimento do presente certame.  

 

7. 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  

Getell Engenharia e Construções – LTDA –  CNPJ 32.286.245/0001-13 R$ 239.011,72 

Construtora Oliveira – LTDA – CNPJ 80.095.466/0001-57 R$ 247.247,46 

Referência Serviços de Obras e Sinalizações Ltda - CNPJ 10.655.901/0001-75 R$ 221.307,03 

http://www.crea-sc.org.br/
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8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Diante o horário o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, suspendeu os trabalhos às 11hs e 40 mim, com 

retorno previsto para as 13hs.   

 

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

 

12. Encontrava-se presente na reabertura de sessão somente o representante da empresa Getell Engenharia e Construções 

– LTDA. 

 

13. O representante da licitante Getell Engenharia e Construções – LTDA, retirou-se da sessão as 14hs e 02min, 

conforme termo de saída em anexo.   

  

14. Foi observado que na proposta de preços da Licitante de menor valor global houve divergência entre os valores 

adotados para o custo unitário e BDI na formação do preço unitário. Com base no item 5.7. do Edital a CPL, efetuou 

diligência, junto a licitante para esclarecimentos dos seguintes itens. 

 

14.1. Tendo em vista que o BDI e os preços unitários apresentados, bem como o preço total resultante da aplicação destes, 

estão dentro dos valores máximos estipulados em edital foi questionado à empresa: 

 

14.1.1. Se a empresa mantém os preços unitários apresentados;  

14.1.2. Se a empresa mantém os valores totais por item apresentados; 

14.1.3. Se a empresa mantém o BDI apresentado. 

 

15. Foi efetuado contato com a empresa licitante de menor valor, através do e-mail obras.referencia@gmail.com, em anexo, 

ao qual respondeu que manteria os preços unitários, bem como, o valor global e seu respectivo BDI. Tratando-se de erro 

meramente formal no preenchimento da planilha orçamentária e em que nada alteraria o preço unitário e global o 

Presidente da CPL, ainda com base nos itens, 6.9, 8.6.1.1, e 8.6.1.3 do Edital, concedeu prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação da planilha orçamentária devidamente corrigida.  

 

 16. 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: REFERÊNCIA SERVIÇOS DE OBRAS E SINALIZAÇÕES 

LTDA - CNPJ 10.655.901/0001-75, com o preço global de R$ 221.307,03 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e sete 

reais e três 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 REFERÊNCIA SERVIÇOS DE OBRAS E 

SINALIZAÇÕES LTDA. 

 

17. Eram 15hs e 42min, 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.  

 

 

Chapecó/SC, 18 de setembro de 2020. 

 

 

 

           Original assinado                                                                             Original assinado 

DHONATAN FERNANDES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

MARIA LAURA SILVA 

Membro da Comissão Permanente de Licitação 

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

Membro da Comissão Permanente de Licitação 
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