
 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS N. 02/2014 
Julgamento dos documentos apresentados para fins de habilitação - Envelopes n. 1 

relativo à Documentação. 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 009/2014 
TOMADA DE PREÇOS N. 02/2014 
 
Objeto: contratação de empresa para reforma da sede do CAU/SC, localizada na 
Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício Royal Business Center, CEP 
88.015-100 - Centro, Florianópolis/SC, tudo conforme Projetos, Memorial Descritivo, 
Planilha de Preços e demais anexos deste Edital, para o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de Santa Catarina. 
 
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 17:00h 
(dezessete horas), na Sede do CAU/SC, em Florianópolis/SC, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, CPL, designados conforme Portaria Ordinatória nº 01/2014 e nº 
029/2014, a qual procedeu a análise e julgamento dos documentos de habilitação das 
licitantes participantes do certame, conforme os termos exigidos no item 3 do edital 
convocatório.  
 
Restaram HABILITADAS as licitantes: Trio Construtora e Incorporadora, CNPJ 
14.121.231.0001-68; Starc Engenharia Ltda. Me. CNPJ 13.352.674/0001-05; Becker 
Garcia Engenharia Ltda. EPP., CNPJ 08.188.126/0001-43.  
 
Restaram INABILITADAS, de acordo com o item 5.1.1. do edital convocatório, as 
licitantes:  
1 - Forma Engenharia Ltda. EPP., CNPJ 05.107.785/0001-10, por deixar de apresentar o 
documento  exigido no item 3.1.3 Prova da Qualificação Técnica, alínea “d”, nos termos do 
edital convocatório: “Atestado(s), em nome da empresa licitante, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado contratante da obra, que comprove (m) ter a licitante 
executado serviços similares ao objeto desta licitação; acompanhado da respectiva Certidão 
de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CAU ou CREA, em nome do responsável técnico da 
pessoa jurídica responsável pela execução dos serviços descrito (s) no (s) atestado (s)”. Os 
atestados apresentados pela licitante não estão em nome da empresa licitante e não estão 
acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT. Ademais, não há prova 
de registro no CREA dos atestados apresentados o que não atende a exigência do 
parágrafo primeiro do Art. 30 da Lei 8.666/93. 
2 - Cs Construções e Serviços Ltda. EPP., CNPJ 09.312.278/0001-79, por deixar de 
apresentar o documento exigido no item 3.1.3 Prova da Qualificação Técnica, alínea “d”, 
nos termos do edital convocatório: “Atestado(s), em nome da empresa licitante, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante da obra, que comprove (m) ter 
a licitante executado serviços similares ao objeto desta licitação; acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CAU ou CREA, em nome do 
responsável técnico da pessoa jurídica responsável pela execução dos serviços descrito (s) 
no (s) atestado (s)”. Os atestados apresentados pela licitante não estão acompanhados das 



 

 

respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT. Ademais, após diligências ao CREA, a CPL 
foi informada pelo Setor de Acervo Técnico do CREA que os números dos Selos de 
Autenticidade constantes dos atestados apresentados não correspondem aos números 
das Certidões de Acervo Técnico – CAT apresentadas. 
 
A presidente da CPL registra que resta concluso o julgamento da fase de habilitação, as 
decisões da Comissão Permanente de Licitação lavradas nesta ata serão comunicadas, por 
intermédio de ofício, às empresas licitantes, com comprovação de recebimento. Nada 
mais a registrar em Ata, a Comissão Permanente de Licitação encerrou a sessão, abrindo-
se prazo de 5 (cinco) dias úteis, para interposição de recursos, nos termos do item 6 do 
edital convocatório. A CPL registra que não provido eventual recurso interposto ou não 
havendo recurso contra o resultado do julgamento da habilitação, a Comissão de 
Licitações convocará sessão pública destinada à abertura dos Envelopes de número 2 – 
Proposta Comercial. 
 
 
 
 

Sabrina Martins Fortunato 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 
 

Talitha Roberta Bonfatti 
Membro da Comissão de Licitação 

 
  

 
 

Lothar Matheus Jacobsen 
Membro da Comissão de Licitação 

 
 

  
  
  
  
  
 


