SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO LICITATÓRIO N° 105.945/2011
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2011
ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
Às 09:00 hs (nove horas) do dia 23 (vinte e três) de agosto do ano de 2011 (dois mil e onze),
os membros da Comissão Permanente de Licitação do CREA/SC - CPL, constituída pela
Portaria n.º 027/11, e da Comissão Técnica respectiva, reuniram-se com o objetivo de abrir,
analisar e julgar o Processo Licitatório, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a
seleção de proposta visando à contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de engenharia para a construção do Prédio Sede da Inspetoria Regional do CREA/SC na
cidade de Canoinhas/SC, conforme especificado no respectivo Edital de Licitação. Abertos os
trabalhos, constatou-se a participação das empresas abaixo relacionadas, as quais respeitaram
o prazo limite para a entrega dos envelopes e cujos representantes, tendo cumprido com as
exigências editalícias, restaram credenciados para a presente Sessão:

EMPRESA
REPRESENTANTE CREDENCIADO
*ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA
EVERSON SPAGNOLLO
SILVA - EPP
ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
ARISTEU TIBES DA ROCHA
*JRD LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA ME
JOÃO RICARDO DENK
* Licitantes que se declararam ME/EPP.
1. Circulou entre todos os presentes a documentação de credenciamento das empresas para
análise e rubrica. Na seqüência, não tendo sido nada indagado, o Presidente da Comissão
Permanente de Licitação deu prosseguimento aos trabalhos. Os envelopes 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, cujos documentos circularam
entre os membros das Comissões e representantes credenciados para análise, rubrica e
posterior manifestação.
2. Diligenciou-se via contato telefônico, através do telefone 47-3623-0201, com a pessoa de
Osnei Adriano, que subscreve o atestado apresentado, e foi confirmada a execução/finalização
da obra constante do Atestado de Capacidade Técnica e Certidão de Acervo Técnico
apresentados. Diligenciou-se, também, junto ao sistema do CREA-SC e verificou-se a
regularidade da ART n° 4135619-8, a qual foi analisada/rubricada pelos presentes e juntada
aos autos. Concluída a análise das documentações de habilitação pelas Comissões e
representantes presentes nada mais se indagou, porque foi constatado que todas as licitantes
cumpriram com todas as exigências editalícias, pelo que restaram todas habilitadas para o
prosseguimento do presente certame. Os representantes credenciados manifestaram-se pelo
não-interesse na interposição de recurso, referente à fase de habilitação, renunciando
expressamente ao direito de recurso e ao prazo respectivo, concordando, outrossim, com a
continuidade do certame, conforme Termos de Renúncia em anexo.
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3. Passou-se, então, à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, onde ficou
constatada que houve a seguinte cotação para o objeto, conforme quadro abaixo:

EMPRESA
*ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA
SILVA - EPP
ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
*JRD LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA ME

VALOR GLOBAL
R$ 555.444,14
R$ 565.099,99
R$ 528.181,23

4. Em seguida, passou-se à análise, discussão e rubrica pelas Comissões e representantes
credenciados, das propostas apresentadas, acompanhadas das planilhas orçamentárias e
cronogramas físico-financeiros. Verificou-se que a proposta da empresa *ALINE DAIANE
RUTHES IARENHUK DA SILVA – EPP deixou de apresentar algumas informações a
respeito de prazos, bem como não se fez acompanhar da planilha de composição do BDI,
ainda que tenha indicado o seu percentual, igual ao do Edital, na ordem de 23,90%. Indagouse ao representante credenciado da empresa *ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA
SILVA – EPP se a composição do seu BDI era exatamente igual à do constante do Edital,
sendo deste obtida resposta positiva de que era exatamente a mesma. Sendo assim, a CPL, por
unanimidade dos membros presentes, e com fundamento nos itens 6.3, 6.4 e 18.4 do Edital,
levando-se em conta ainda o procedimento legal reprisado no item 12.13 do Edital, decidiu
pelo aceite da mesma. Analisando-se a proposta de menor preço, e as planilhas e cronograma
que a compõe, observou-se que a mesma atende aos requisitos do Edital e aponta preços
exequíveis. Foram verificados unitariamente todos os valores e descritivos da proposta de
menor preço, das planilhas e do cronograma que a compõe, comparando-se aos constantes do
Edital, e verificou-se que estavam corretos/compatíveis, obedecendo-se às regras editalícias.
Nada mais foi indagado. Dessa forma, as Comissões, por unanimidade dos membros
presentes, decretaram a classificação da proposta da empresa *JRD LOGÍSTICA E
SERVIÇOS LTDA ME.
5. Tendo em vista que a empresa licitante de menor valor atendeu às especificações e às
condições estabelecidas no Edital, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação
proclamou a seguinte Licitante como classificada em primeiro lugar no certame:
*JRD LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA ME, com o preço global de R$ R$ 528.181,23
(quinhentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e vinte e três centavos).
6. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação determinou
o encerramento da Sessão às 11:39 hs e ordenou a lavratura da presente Ata que, depois de
lida e achada conforme, vai assinada pelo membros presentes das Comissões e representantes
credenciados.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitação

FLAVIO VOLPATO JUNIOR
Membro da Comissão Permanente de
Licitação
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DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Membro da Comissão Permanente de
Licitação

GABRIEL ALBA DA SILVA
Membro da Comissão Permanente de
Licitação e Membro da Comissão Técnica

LICITANTES

ALINE DAIANE RUTHES IARENHUK DA ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA
SILVA - EPP
ARISTEU TIBES DA ROCHA
EVERSON SPAGNOLLO

JRD LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA ME
JOÃO RICARDO DENK
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