
 

 

 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA TOMADA DE PREÇOS N. 01/2017 
 

Recebimento e abertura dos Envelopes (Documentação e  
Proposta Comercial) e Julgamento. 

 
Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezessete, às 10h (dez horas), em Sessão 
Pública realizada no Plenário da Sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 
Catarina – CAU/SC, situado na Avenida Prefeito Osmar Cunha, nº 260, 6° Andar, Edifício 
Royal Business Center, Centro, Florianópolis/SC, reuniram-se o Presidente da CPL Jaime 
Teixeira Chaves e os membros da CPL Jaqueline Freitas Vilain e Yve Sarkis da Costa, 
abaixo assinados, nomeados através da Portaria Ordinatória nº 90 de 10 de novembro de 
2016, a fim de realizar os procedimentos inerentes à sessão da Licitação em epígrafe, 
Tomada de Preços nº 01/2017, cujo objeto é a “contratação de empresa para execução de 
obras de reforma da sala destinada a instalação da Gerência Técnica (GERTEC) do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina – CAU/SC”, constante no 
Processo Administrativo nº 010/2017. Primeiramente a CPL nomeou o licitante presente 
e devidamente cadastrado: LITORAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME, 
inscrita sob CNPJ nº 26.051.611/0001-52. Dando início a sessão, a CPL recebeu os 
envelopes, distintos e fechados, da supracitada empresa com representante presente a 
sessão Sr. JUNIOR ELÓI JOSÉ ECKSTEIN, com a Documentação (envelope n. 1) e a 
Proposta Comercial (envelope n. 2), até o horário limite determinado no aviso de licitação 
e conforme exigido no preâmbulo do edital convocatório, devidamente credenciado, 
comprovando que possui poderes para praticar atos inerentes ao certame. Em seguida, a 
CPL rubricou os envelopes recebidos das empresas supracitadas, Documentação 
(envelope n. 1) e a Proposta Comercial (envelope n. 2), e solicitou a rubrica do 
representante presente. Em ato contínuo, a CPL fez a abertura dos Envelopes n. 1, 
relativos à “Documentação”, sendo posteriormente, todas as vias, rubricadas pelos 
membros da CPL e pelo representante da Licitante credenciada, sendo declarada 
HABILITADA. Em ato contínuo, a CPL fez a abertura dos Envelopes n. 2 relativos à 
“Proposta Comercial” da licitante habilitada, sendo posteriormente, todas as vias, 
rubricadas pelos seus respectivos membros da CPL e pelos representantes das Licitantes. 
A CPL fez análise da proposta, sendo que o licitante foi declarado CLASSIFICADO, pois 
atendeu os requisitos constantes no edital convocatório. Após, verificou-se que a licitante 
LITORAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME, CNPJ 26.051.611/0001-52, foi 
a única que apresentou proposta dentro do valor global estimado, também atendeu os 
requisitos fixados no edital convocatório, nos termos do Edital, sendo então DECLARADA 
VENCEDORA do certame. Na sequência o presidente da CPL indagou o representante da 
licitante presente se havia alguma consignação ou observação a ser feita em Ata, sendo 
que obteve resposta negativa do mesmo. O presidente da CPL registra que resta concluso 
o julgamento da licitação, sem prazo recursal, tendo em vista a presença de um único 
licitante e que os demais licitantes não presentes serão informados através do site oficial 
do CAU/SC no endereço www.causc.gov.br e publicação Oficial. Nada mais a registrar em 
Ata, a Comissão Permanente de Licitação, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), 
encerrou a sessão de análise e julgamento dos documentos de habilitação e da proposta 



 

 

comercial. Após, sem mais nada a consignar, a Ata, lida e achada conforme, foi assinada 
pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação e representante vencedor. 
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