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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-210078168-6 

DISPENSA ELETRÔNICA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00004/2021  
NÚMERO DE CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000005/2021 

 
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
Às 09hs (nove horas) do dia 27 (vinte e sete) de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), o Gerente do 

Departamento de Administração, juntamente com o Gerente Adjunto do Departamento de Administração, 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, de 
pessoa jurídica para prestação de serviço contínuo de Assistente de Gabinete com dedicação de mão de obra exclusiva 
para o Gabinete da Presidência do CREA-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 16 (dezesseis) empresas participantes, e que foram convocadas para o 
encaminhamento, no prazo comum de 24 (vinte e quatro) horas (até às 15:30h do dia 24/09/2021), das suas propostas 
atualizadas, acompanhadas das planilhas com indicação de custos unitários e formação de preços, da planilha de 
composição de custos e formação de preços, da memória de cálculo, do regime de tributação da empresa e da GFIP (ou 
documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção [FAP]), bem como de todos os documentos de 
habilitação exigidos no Anexo I do presente Aviso de Dispensa Eletrônica, apenas 10 (dez) empresas atenderam à 
convocação, conforme segue: 
 

EMPRESA - CNPJ VALOR GLOBAL COLOCAÇÃO 
C F RAMOS MENEZES SOLUCOES EMPRESARIAIS - 36.201.906/0001-11 R$ 35.242,62 1º 
D. LUCAS MOREIRA - 27.086.621/0001-96 R$ 35.242,64 2º 
CRISTIANE SANTOS LIMA - 23.456.260/0001-71 R$ 35.243,88 3º 
C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.555.322/0001-90 R$ 35.490,46 4º 
KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 02.220.017/0001-80 R$ 40.810,00 5º 
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - 08.594.951/0001-48 R$ 41.267,59 7º 
GINEILSON DE SOUZA PEREIRA - 27.625.964/0001-81 R$ 43.000,00 8º 
B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.765.061/0001-63 R$ 47.100,00 11º 
JOSE DUARTE DE AZEVEDO NETO LTDA - 35.071.230/0001-26 R$ 47.159,56 13º 
GOBRAZ COMERCIO E SERVICO LTDA - 15.696.877/0001-36 R$ 48.000,00 14º 
 
2. Assim, de plano, e com fundamento nos itens 5.5.5 e 6.1.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica, 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 
J L NUNES DE SOUZA - 13.091.410/0001-37 R$ 40.853,96 6º 
ELETROMAN - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 02.399.201/0001-39 R$ 46.500,00 9º 
JR GOMES COMERCIO E SERVICOS - 21.585.488/0001-36 R$ 46.980,00 10º 
IGOR OLIVEIRA MALHEIROS 44045449876 - 40.024.285/0001-15 R$ 47.159,56 12º 
PAULO BORSATTI & CIA LTDA - 09.383.469/0001-21 R$ 49.950,00 15º 
FGP SOLUTIONS EIRELI - 29.003.455/0001-42 R$ 100.000,00 16º 
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2.1. Ademais, as empresas C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.555.322/0001-90 (dia 24/09/2021 às 15:33h 
e às 15:57h) e B & M SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 05.765.061/0001-63 (dia 24/09/2021 às 17:08h) 
deixaram de cumprir o prazo limite para o encaminhamento da documentação (até às 15:30h do dia 24/09/2021) e, 
portanto, com fundamento nos itens 5.5.5 e 6.1.3 do Aviso de Dispensa Eletrônica, também foram desclassificadas e 
inabilitadas. 
 
3. Com base no item 6.1.2 do Aviso de Dispensa Eletrônica, passou-se à análise e ao julgamento da documentação 
encaminhada de forma individual, por empresa, na ordem de colocação, pari passu, ou seja, somente será realizada a 
análise da proposta de preços e de seus complementos exigidos, bem como dos documentos de habilitação, da empresa 
subsequente caso a empresa precedente seja desclassificada e/ou inabilitada.     
 
4. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados 
pela empresa C F RAMOS MENEZES SOLUCOES EMPRESARIAIS - 36.201.906/0001-11. 
 
4.1. Observou-se que a referida empresa utilizou em sua planilha de formação de preços um salário normativo de R$ 
1.697,94 (um mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e quatro centavos), abaixo do salário exigido pelo item 4 do 
Capítulo III - Descrição da Necessidade da Contratação do Estudo Técnico Preliminar – ETP – Anexo “A” do Termo de 
Referência, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) 
também está expresso na Planilha de Custos e Formação de Preços - Anexo “C” do Termo de Referência. Logo, a 
proposta apresentada é inexequível e, se considerado o salário exigido, a proposta da referida empresa não se mostra mais 
a de menor valor diante das ofertas das outras concorrentes.      
 
4.2. Além disso, a empresa C F RAMOS MENEZES SOLUCOES EMPRESARIAIS - 36.201.906/0001-11 não 
apresentou os seguintes documentos de habilitação exigidos pelo Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica: 
 
- Certidão de Registro e Regularidade da Licitante no Conselho Regional de Administração - CRA da sua jurisdição. As 
empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CRA de origem, se declaradas 
vencedoras, deverão obrigatoriamente, como condição para assinatura do Contrato, providenciar o seu registro perante o 
Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina – CRA/SC; 
 
- Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o 
objeto desta dispensa mediante a apresentação de pelo menos 1 (um) atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado.  
 
- Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as 
seguintes características mínimas: 
 
- Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços contínuos que envolvam 
cessão de mão de obra com dedicação exclusiva para cargos atinentes à área de apoio administrativo, sendo aceito o 
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três)  anos serem ininterruptos; 
 
- Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente;  
 
- Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes 
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de 
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação; 
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- O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foram prestados os serviços. 
 
4.3. Diante disso, a empresa C F RAMOS MENEZES SOLUCOES EMPRESARIAIS - 36.201.906/0001-11 é 
declarada desclassificada e inabilitada na Dispensa Eletrônica – Contratação Direta nº 00004/2021 deste CREA-SC, com 
fundamento nos itens 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5, 5.6, 6.1.3 e 6.7 do Aviso de Dispensa Eletrônica. 
 
5. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados 
pela empresa D. LUCAS MOREIRA - 27.086.621/0001-96. 
 
5.1. Observou-se que a referida empresa utilizou em sua planilha de formação de preços um salário normativo de R$ 
1.380,00 (um mil, trezentos e oitenta reais), abaixo do salário exigido pelo item 4 do Capítulo III - Descrição da 
Necessidade da Contratação do Estudo Técnico Preliminar – ETP – Anexo “A” do Termo de Referência, qual seja, R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) também está expresso na 
Planilha de Custos e Formação de Preços - Anexo “C” do Termo de Referência. Além disso, a empresa cotou 
erroneamente, a menor, os valores de Auxílio-Refeição/Alimentação, os valores e percentuais referentes à carga tributária 
incidente sobre a contratação e, ainda, apresentou uma proposta de preços com valores discrepantes à planilha de 
formação de preços encaminhada. Logo, a proposta apresentada é inexequível e, se considerados o salário exigido e os 
valores corretos de Auxílio-Refeição/Alimentação e de carga tributária, a proposta da referida empresa não se mostra 
mais a de menor valor diante das ofertas das outras concorrentes.      
 
5.2. Além disso, a empresa D. LUCAS MOREIRA - 27.086.621/0001-96 não apresentou os seguintes documentos de 
habilitação exigidos pelo Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica: 
 
- prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 
- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 
- prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 
cujo exercício contrata ou concorre; 

- certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor; 

- balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais; 

- comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um);  

- Certidão de Registro e Regularidade da Licitante no Conselho Regional de Administração - CRA da sua jurisdição. As 
empresas que forem sediadas em outra jurisdição e, consequentemente, inscritas no CRA de origem, se declaradas 
vencedoras, deverão obrigatoriamente, como condição para assinatura do Contrato, providenciar o seu registro perante o 
Conselho Regional de Administração do Estado de Santa Catarina – CRA/SC; 
 
- Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o 
objeto desta dispensa mediante a apresentação de pelo menos 1 (um) atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado; 
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- Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as 
seguintes características mínimas: 
 
- Deverá haver a comprovação da experiência mínima de 3 (três) anos na prestação dos serviços contínuos que envolvam 
cessão de mão de obra com dedicação exclusiva para cargos atinentes à área de apoio administrativo, sendo aceito o 
somatório de atestados de períodos diferentes, não havendo obrigatoriedade de os 3 (três)  anos serem ininterruptos; 
 
- Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária 
especificadas no contrato social vigente;  
 
- Poderá ser admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação de diferentes 
atestados de serviços executados de forma concomitante, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de 
capacidade técnico-operacional, a uma única contratação; 
 
- O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e 
local em que foram prestados os serviços. 
 
5.3. Diante disso, a empresa D. LUCAS MOREIRA - 27.086.621/0001-96 é declarada desclassificada e inabilitada na 
Dispensa Eletrônica – Contratação Direta nº 00004/2021 deste CREA-SC, com fundamento nos itens 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5, 
5.6, 6.1.3 e 6.7 do Aviso de Dispensa Eletrônica. 
 
6. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se à análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados 
pela empresa CRISTIANE SANTOS LIMA - 23.456.260/0001-71. 
 
6.1. Observou-se que a referida empresa utilizou em sua planilha de formação de preços um salário normativo de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais), abaixo do salário exigido pelo item 4 do Capítulo III - Descrição da Necessidade da 
Contratação do Estudo Técnico Preliminar – ETP – Anexo “A” do Termo de Referência, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais). O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) também está expresso na Planilha de Custos e 
Formação de Preços - Anexo “C” do Termo de Referência. Logo, a proposta apresentada é inexequível e, se considerado 
o salário exigido, a proposta da referida empresa não se mostra mais a de menor valor diante das ofertas das outras 
concorrentes.      
 
6.2. Além disso, a empresa CRISTIANE SANTOS LIMA - 23.456.260/0001-71 não apresentou o seguinte documento 
de habilitação exigido pelo Anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica: 
 
- prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 
6.3. Diante disso, a empresa CRISTIANE SANTOS LIMA - 23.456.260/0001-71 é declarada desclassificada e 
inabilitada na Dispensa Eletrônica – Contratação Direta nº 00004/2021 deste CREA-SC, com fundamento nos itens 5.5.1, 
5.5.3, 5.5.5, 5.6, 6.1.3 e 6.7 do Aviso de Dispensa Eletrônica. 
 
7. Dando prosseguimento aos trabalhos, passou-se a análise da proposta e dos documentos de habilitação encaminhados 
pela empresa KHRONOS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - 02.220.017/0001-80. 
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7.1. Observou-se que a referida empresa atendeu a todas as exigências, tendo apresentado corretamente sua proposta 
atualizada, acompanhada da planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, da planilha de composição 
de custos e formação de preços, da memória de cálculo, do regime de tributação da empresa e da GFIP (ou documento 
apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção [FAP]), bem como todos os documentos de habilitação exigidos no 
Anexo I do presente Aviso de Dispensa Eletrônica.  
 
8. Assim, com fundamento nos itens 5.12 e 6.8 do Aviso de Dispensa Eletrônica, a empresa KHRONOS SERVICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA - 02.220.017/0001-80 é declarada vencedora da DISPENSA ELETRÔNICA - 
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00004/2021 - NÚMERO DE CONTROLE PNCP: 82511643000164-1-000005/2021 
- PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-210078168-6 deste CREA-SC. 
 
9. Eram 16h43min, 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 do Departamento de Administração e pelo Gerente Adjunto 
do Departamento de Administração, todos do CREA-SC.  
 

Florianópolis/SC, 27 de setembro de 2021. 
 
 
 

MURILO REBELLO HOFFMANN 
Gerente do Departamento de Administração do CREA-SC 

 
 
 

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