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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-210063965-9 

DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00001/2021  
NÚMERO DE CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000001/2021 

 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
Às 09hs (nove horas) do dia 03 (três) de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o Gerente Adjunto do 

Departamento de Administração, juntamente com os Engenheiros da Coordenadoria de Serviços de Engenharia, todos do 
CREA-SC, conforme ao final assinados, reuniram-se na Sede do Conselho, situada na Rodovia Admar Gonzaga, n° 
2.125, Itacorubi, Florianópolis/SC, com o objetivo de analisar e julgar a documentação encaminhada pelas concorrentes 
da supracitada Dispensa Eletrônica, cujo objeto é a seleção de proposta visando à contratação, pelo menor preço global, 
de empresa de engenharia e/ou arquitetura especializada na elaboração de projetos executivos de engenharia e arquitetura 
usando tecnologia BIM, orçamentos, memoriais descritivos e cronograma de obra para construção de edificação para 
Inspetoria do CREA-SC em Videira/SC, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no 
Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Análise e Gestão de Riscos e Termo de 
Referência respectivos.  

 
1. Abertos os trabalhos, constatou-se que das 13 (treze) empresas participantes, e que foram convocadas para o 
encaminhamento, no prazo comum de 24 (vinte e quatro) horas (até às 23:59 h do dia 02/09/2021), das suas propostas 
atualizadas (conforme valores apresentados no Sistema Comprasnet), bem como dos seus documentos de habilitação, 
apenas 04 (quatro) empresas atenderam à convocação, conforme segue: 
 
                                                  EMPRESA VALOR GLOBAL COLOCAÇÃO 
05.533.360/0001-72 - JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES R$ 31.000,00 1º 
42.588.636/0001-46 - ALLAN BELLAFRONTE BETONI LTDA R$ 32.000,00 2º 
09.549.705/0001-37 - MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA R$ 73.000,00 8º  
30.807.045/0001-33 - BMV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA R$ 91.999,99 11º 
 
2. De plano, então, foram desclassificadas e inabilitadas as empresas que não encaminharam as propostas e documentos 
de habilitação exigidos, conforme segue: 
 
             EMPRESAS DESCLASSIFICADAS E INABILITADAS VALOR GLOBAL COLOCAÇÃO 
42.645.447/0001-68 - MAYARA DOS SANTOS RIBEIRO 05206412139 R$ 35.999,99 3º 
09.019.058/0001-51 - CONSTRUTORA VERTICE LTDA R$ 38.000,00 4º 
15.696.877/0001-36 - GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 40.000,00 5º 
29.087.136/0001-62 - JESSICA STRACK SALES PEPLOV R$ 43.150,00 6º 
07.146.984/0001-62 - CONSTRUTORA PAVIPAC PAVIMENTACAO 
TERRAPLANAGEM LTDA 

R$ 60.100,00 7º 

29.309.355/0001-49 - INOVA BRASIL CONSULTORIA EM  
PROJETOS LTDA 

R$ 80.000,00 9º 

39.505.376/0001-93 - SOUZA SERVICOS TECNICOS EM  
ENGENHARIA LTDA 

R$ 80.000,00 10º 

42.849.910/0001-93 - JOICE NEIRE NUNES VIANA 19398743272 R$ 99.000,00 12º 
35.422.165/0001-36 - AMANDA CARLA DA SILVA SOARES 08201999401 R$ 99.999,00 13º 
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3. Definiu-se que a análise e o julgamento das propostas e documentos de habilitação encaminhados dar-se-á por 
empresa, na ordem de colocação, pari passu, ou seja, somente será realizada a análise da empresa subsequente caso a 
empresa precedente seja desclassificada e/ou inabilitada.     
 
4. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se a análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados 
pela empresa 05.533.360/0001-72 - JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES. 
 
4.1. Observou-se que a referida empresa não apresentou os seguintes documentos: 
 
- Certidão de Registro e Regularidade da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da sua jurisdição. A empresa que for sediada em outra jurisdição 
e, consequentemente, inscrita no CREA/CAU de origem, se declarada vencedora, deverá obrigatoriamente, como 
condição para assinatura do contrato, providenciar o seu registro/visto perante o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado de Santa Catarina – CREA-SC ou perante o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de 
Santa Catarina – CAU-SC; 
 
- 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, (ou em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da elaboração dos projetos), comprovando já ter executado, 
ou estar executando, contrato que tenha como objeto elaboração de projetos em BIM, sendo, arquitetônicos, estruturais, 
hidrossanitário, elétrico, preventivo contra incêndio e de climatização com área igual ou superior a 133 m2 (cento e trinta 
e três metros quadrados), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com ART/RRT 
devidamente registrada(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo respectivo; 
 
- 01 (um) ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT ou documento similar de Engenheiro Civil, Engenheiro de 
Produção Civil ou Arquiteto, comprovando já ter este(s) executado, ou estar(em) executando, contrato(s) que tenha(m) 
como objeto a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia com área igual ou superior a 133 m2 (cento e trinta e 
três metros quadrados). O(s) Engenheiro(s) ou Arquitetos(s) constante(s) da(s) CAT(s) apresentada(s) deverá(ão) ser o(s) 
mesmo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pela empresa na execução dos serviços ora contratados; 
 
- Apresentar arquivo digital ou link para acesso em nuvem contendo o(s) modelo(s) BIM, em extensão “.IFC”, 
acompanhado de Atestado(s) Técnico(s) referente ao(s) projeto(s) e ART(s) ou RRT(s) para cada disciplina comprovando 
a contratação da empresa e/ou profissional; 
 
- PEB (Plano de Execução BIM) resumido, contendo no mínimo os softwares BIM utilizados para cada disciplina pela 
empresa, e detecção de interferências (Clash detections). 
 
4.2. A empresa também deixou de encaminhar documentação apta a demonstrar a exequibilidade da sua proposta, 
conforme exigido pelo §4º do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, bem como pela Súmula 262 – TCU. 
 
4.3. Diante disso, a empresa 05.533.360/0001-72 - JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES é declarada 
desclassificada e inabilitada na Dispensa Eletrônica – Contratação Direta nº 00001/2021 deste CREA-SC. 
 
5. Passou-se a análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa 42.588.636/0001-46 - 
ALLAN BELLAFRONTE BETONI LTDA. 
 
5.1. Observou-se que a referida empresa não apresentou os seguintes documentos: 
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- 01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, (ou em nome do(s) responsável(is) 
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da elaboração dos projetos), comprovando já ter executado, 
ou estar executando, contrato que tenha como objeto elaboração de projetos em BIM, sendo preventivo contra incêndio 
e de climatização com área igual ou superior a 133 m2 (cento e trinta e três metros quadrados), fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, com ART/RRT devidamente registrada(s) no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo respectivo; 
 
- Apresentar arquivo digital ou link para acesso em nuvem contendo o(s) modelo(s) BIM, em extensão “.IFC”, 
acompanhado de Atestado(s) Técnico(s) referente ao(s) projeto(s) e ART(s) ou RRT(s) para as disciplinas de 
preventivo contra incêndio e de climatização comprovando a contratação da empresa e/ou profissional; 
 
- Além disso, o Atestado(s) de Capacidade Técnica e o Projeto em extensão “.IFC” apresentados, referente à elaboração 
de projeto arquitetônico, somente comprovou a metragem de 65,3m2 (sessenta e cinco vírgula três metros quadrados), 
tendo sido exigido área igual ou superior a 133 m2 (cento e trinta e três metros quadrados). 
 
5.2. Diante disso, a empresa 42.588.636/0001-46 - ALLAN BELLAFRONTE BETONI LTDA é declarada inabilitada 
na Dispensa Eletrônica – Contratação Direta nº 00001/2021 deste CREA-SC. 
 
6. A Sessão foi suspensa às 15h52min, ficando agendado o seu retorno para o dia 10/09/2021 às 09hs.  
 
6.1. Retomou-se a Sessão às 09hs do dia 10/09/2021.    
 
7. Passou-se a análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados pela empresa 09.549.705/0001-37 - 
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
 
7.1. Observou-se que a referida empresa atendeu a todas as exigências, tendo apresentado toda a documentação exigida 
no Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Análise e Gestão de Riscos e Termo 
de Referência respectivos.  
 
8. Assim, a empresa 09.549.705/0001-37 - MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA é declarada 
vencedora da DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00001/2021 - NÚMERO DE 
CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000001/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-210063965-9 deste 
CREA-SC. 
 
9. A tabela abaixo resume a documentação encaminhada e analisada: 
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10. Eram 11h42min, quando então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a Sessão e lavrada a presente Ata que, 
depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Gerente Adjunto do Departamento de Administração e pelos 
Engenheiros da Coordenadoria de Serviços de Engenharia, todos do CREA-SC.  
 

Florianópolis/SC, 10 de setembro de 2021. 
 
 
 

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA 
Gerente Adjunto do Departamento de Administração do CREA-SC 

 
 
 

THIAGO BECK BRONDANI 
Coordenador de Serviços de Engenharia do CREA-SC 

 
 
 

GABRIEL ALBA DA SILVA 
Engenheiro de Produção Civil do CREA-SC 

ITEM DESCRIÇÃO José Maria Guimarães Allan Magnus BMV Engenharia

1
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 
documento comprobatório de seus administradores e, se for o caso, das alterações ou consolidação contratual

OK OK OK

2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas OK OK OK

3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional OK OK OK

4 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) OK OK OK

5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho OK OK OK

6 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual OK OK OK

7 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal OK OK OK

8
Certidão de Registro e Regularidade da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou perante o Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo – CAU da sua jurisdição NÃO OK OK

9

01 (um) ou mais Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, (ou em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros 

da equipe técnica que participarão da elaboração dos projetos ), comprovando já terexecutado, ou estar executando, contrato que tenha 

como objeto elaboração de projetos em BIM , sendo, arquitetônicos, estruturais, hidrossanitário, elétrico, preventivo contra incêndio e de 

climatização com área igual ou superior a 133 m2  (cento e trinta e três metros quadrados) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, com ART/RRT devidamente registrada(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo respectivo;

NÃO NÃO SIM

9.1 ARQUITETONICO 0 65,25 6734,63

9.2 ESTRUTURAL 0 868,29 6734,63

9.3 HIDROSSANITÁRIO 0 887,05 6734,63

9.4 ELÉTRICO 0 868,29 6734,63

9.5 PREVENTIVO 0 0 6734,63

9.6 CLIMATIZAÇÃO 0 0 195,3

10

01 (um) ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT ou documento similar de Engenheiro Civil, Engenheiro de Produção Civil ou 
Arquiteto, comprovando já ter este(s) executado, ou estar(em) executando, contrato(s) que tenha(m) como objeto a elaboração de 
projetos de arquitetura e engenharia com área igual ou superior a 133 m2 (cento e trinta e três metros quadrados). O(s) Engenheiro(s) 
ou Arquitetos(s) constante(s) da(s) CAT(s) apresentada(s) deverá(ão) ser o(s) mesmo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pela 
empresa na execução dos serviços ora contratados

NÃO OK OK

11
Apresentar arquivo digital ou link para acesso em nuvem contendo o(s) modelo(s) BIM, em extensão “.IFC”, acompanhado de Atestado(s) 
Técnico(s) referente ao(s) projeto(s) e ART(s) ou RRT(s) para cada disciplina comprovando a contratação da empresa e/ou profissional

NÃO PARCIAL OK

12
PEB (Plano de Execução BIM) resumido, contendo no mínimo os softwares BIM utilizados para cada disciplina pela empresa, e detecção de 
interferências (Clash detections)

NÃO OK OK

13

Termo de ciência de que os projetos serão elaborados conforme Caderno de Especificações Técnicas Para Contratação de Projetos em 
BIM do Governo do Paraná (Secretaria de Infraestrutura e Logística), conforme modelo constante do anexo nº 01 do Documento de 
Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Análise e Gestão de Riscos e Termo de Referência em anexo

SIM OK OK
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