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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 5-210100217-5 

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 

ATA DE JULGAMENTO 

 
Às 09h06min (nove horas e seis minutos) do dia 02 (dois) de dezembro do ano de 2021 (dois mil e 

vinte e um), na Sede do CREA/SC, em Florianópolis/SC, nas dependências do auditório, reuniram-se os 
membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL do CREA/SC, designados conforme Portaria n.º 
220/2021, de 30 de agosto de 2021, para os procedimentos inerentes à Sessão da Licitação em epígrafe, 
conforme o Edital respectivo e seus Anexos, com o objetivo de abrir, analisar e julgar o Processo Licitatório 
nº 5210100217-5, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a seleção de proposta visando a 
contratação, na forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço unitário, de empresa 
especializada para a execução da obra de reforma do prédio anexo, calçadas, acessos e canteiros da sede 
do CREA-SC, em conformidade com o disposto neste edital, na lei federal n° 8.666/93 e demais legislação 
aplicável.  

 
1. Primeiramente nomearam-se as licitantes participantes, de acordo com os envelopes entregues até 
o horário limite de 08h59min (oito horas e cinquenta e nove minutos), não havendo a presença de 
representantes até o horário supracitado. 

 
EMPRESAS LICITANTES 

AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA / CNPJ: 12.573.088/0001-10 

LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI / CNPJ: 26.051611/0001-52 

 
 

2. Após, circulou entre os membros da CPL os envelopes A e B das Licitantes e verificou-se que os 
mesmos se encontram lacrados. Feito isso, os envelopes foram devidamente rubricados pelos membros 
da CPL.   
 
3. Após a análise dos envelopes A – Habilitação, verificou-se que ambas as empresas Licitantes 
estão enquadradas como ME/EPP. 

 
4. Verificou-se que a empresa AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA deixou de 
apresentar o cadastro de fornecedor conforme o item 5.2.1. do respectivo edital, porém, com fundamento 
no item 5.2.1.1. do aludido edital, concomitantemente com a apresentação da documentação exigida para 
a emissão de cadastro de fornecedores restou suprida o atendimento à exigência de a citada empresa 
possuir o referido cadastro. 

 
5. Dando seguimento à sessão, verificou-se que a empresa AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA apresentou CAT/similar em desacordo com as exigências editalícias no tocante ao 
item 5.2.2.2., atestando que prestou serviço de manutenção de edifício de alvenaria, sendo que o edital 
exige comprovação de prestação de serviço de reforma e/ou construção de obra. 
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6. Na sequência foi formalmente solicitado parecer ao Departamento Técnico deste Conselho, a fim 
de esclarecer a divergência entre os códigos apresentados na CAT/similar e as exigências editalícias, o 
que foi prontamente respondido pela gerente do Departamento Técnico do CREA-SC, esclarecendo que 
há diferenças entre o código informado na CAT/similar e o que está sendo exigido no edital.  

 
7. Após análise do parecer pela CPL, foi decidido por unanimidade, pela inabilitação da empresa 
licitante AR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no item 5.9 do edital, por 
não atender o disposto no item 5.2.2.2.  

 
8. Feito isso, a sessão foi suspensa às 12:05h (meio dia e cinco minutos), com retorno previsto para 
14:00h (quatorze horas). 

 
9. Reaberta a sessão, às 14:00h (quatorze horas), não estando presentes os representes das 
licitantes, circulou entre os membros da CPL o envelope B – Proposta de Preços da empresa licitante 
habilitada LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, onde ficou constatada que houve a 
seguinte cotação para o objeto, conforme o quadro abaixo: 

 
 

EMPRESA PREÇO GLOBAL  

LITORAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 574.066,13 (quinhentos 
e setenta e quatro mil, 
sessenta e seis reais e 
treze centavos). 

 
10. 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. 
 
11. 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. 
 
12. Foi observado que a Licitante classificada apresentou planilha contendo três itens com valor acima 
do estimado no edital, quais sejam: item 4.4.3. - duto para ventilação mecânica, com valor no edital de R$ 
24,45 (vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sendo apresentado pela licitante o valor de R$ 
25,45 (vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos); item 5.3.11 - botão de emergência para 
PNE/idoso com valor no edital de R$ 296,04 (duzentos e noventa e seis reais e quatro centavos), sendo 
apresentado pela licitante classificada o valor de R$ 298,97 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e 
sete centavos); item 10.1.46 – Totem - 6x tomada hexagonal (NBR14136) 2P+T 20A com valor no edital 
de R$ 604,10 (seiscentos e quatro reais e dez centavos), sendo apresentado pela licitante o valor de R$ 
634,82 (seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), contudo, tal diferença possui valor 
ínfimo, ao qual corresponde à 0,039% do preço ofertado constante na planilha acima. 

 
13. Dando seguimento à análise, foi observado que o item 15.1.1 – AS Built, da Planilha Orçamentária 
anexa ao edital, embora contenha valor, o mesmo não foi considerado no somatório do valor final da obra 

06/12/2021 as 15:51:35 por Barbara Ines Schwartz - Presidente da Comissao Permanente de Licitacoes, Matricula: 429.
06/12/2021 as 16:04:38 por Isabela Katscharowski Aguiar - Membro Comissao Permanente de Licitacoes, Matricula: 486.
06/12/2021 as 16:18:32 por Maria Laura Silva - Membro Comissao Permanente de Licitacoes, Matricula: 450.
06/12/2021 as 16:45:06 por Dhonatan Fernandes - Pregoeiro, Matricula: 544.
06/12/2021 as 16:52:31 por Nadiesda dos Santos - Coordenador Programa Especial, Matricula: 424.

mailto:creasc@crea-sc.org.br
http://www.crea-sc.org.br/


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC 

Documento assinado eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

 

 

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 – Bairro Itacorubi – 88034-001 – Florianópolis/SC 
(48) 3331.2000 - creasc@crea-sc.org.br – www.crea-sc.org.br 

 
 

 

 

 

apresentado pelo CREA-SC. Na planilha de valores apresentada pela licitante, o referido item também 
não foi considerado para o somatório do valor final apresentado pela mesma, sendo utilizado o mesmo 
critério para a soma dos valores. Dessa forma, o item citado acima, foi excluído do escopo da presente 
contratação. 

 
14. Haja vista a diferença nos valores acima citados, com base no item 8.6.1.3 do edital, foi 
diligenciado via telefone e também via e-mail onde a empresa licitante classificada concordou em 
adequar a planilha, ciente de que não poderá haver majoração dos valores apresentados, tendo para isso 
prazo até às 18:00h (dezoito horas) do dia 03 (três) de dezembro de 2021.  
 
15. Tendo em vista que a empresa licitante com proposta de menor preço atendeu às especificações 
e às condições estabelecidas no edital, a Presidente da Comissão de Licitação proclamou a seguinte 
Licitante como classificada em primeiro lugar no presente certame: LITORAL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI, com o preço global, após as correções, de R$ 573.846,35 (quinhentos e 
setenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos). 
 
16. Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou o 
encerramento da Sessão às 18h30min (dezoito horas e trinta 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. 

 
Florianópolis/SC, 02 de dezembro de 2021. 

 
BÁRBARA INÊS SCHWARTZ 

Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação 

DHONATAN FERNANDES 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
 
 

MARIA LAURA SILVA 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 

 
 

ISABELA KATSCHAROWSKI AGUIAR 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 

 
 

NADIESDA DOS SANTOS 
Membro da Comissão Permanente de 

Licitação 
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