COHAB/SC

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTAS
RELATIVAS AO EDITAL DE CONVITE Nº 001/2013.
Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, 15h00min, reuniram-se no
Auditório da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina – COHAB/SC, o Sr.
Rafael Barbosa Fernandes da Silva (Presidente da Comissão Permanente de Licitações), a Sra.
Priscilla de Freitas Mafra, e o Sr. Iran Mafra (Membros da Comissão Permanente de
Licitações), dando início a Licitação sob a modalidade Convite nº 001/2013, para a abertura
dos envelopes de habilitação e de propostas de preços (Envelopes nº 01 e 02), objetivando a
Contratação de empresa para executar serviços de reformas na Sede da COHAB/SC, nos
termos do citado certame. O edital foi amplamente divulgado, tendo sido publicado no Diário
Oficial do Estado, edição nº 19.501 do dia 24 de janeiro de 2013 (quinta-feira), na página 15,
bem como em jornal de grande circulação (Diário Catarinense – 24 de janeiro de 2013),
mesmo não sendo exigido por lei. Ainda, o edital foi disponibilizado no sítio da COHAB/SC
na Internet, no endereço www.cohab.sc.gov.br e fixada cópia do mesmo no mural do Edifício
Sede desta Companhia. Além da divulgação retro mencionada, foram convidadas as seguintes
empresas: 1) Apoio Serviços de Manutenção; 2) Puel Engenharia Consultoria e Avaliações
Ltda, 3)Adina; 4) RM Vidigal; e 5) Solução Construção e Reforma e Zeladoria Ltda ME.
Além disso, em virtude da ampla divulgação do certame, manifestaram interesse no edital as
empresa JRM Engenharia, NW Participações, Construtora e Incorporadora Ltda EPP e a
Mundial Serviços Ltda. É o necessário relatório. O Presidente da Comissão Permanente de
Licitações, juntamente com os demais membros da CPL, declarou a abertura do certame,
informando que iria iniciar a abertura dos envelopes de habilitação (Envelope nº 01).
Foram apresentadas somente 02 (duas) propostas, sendo as proponentes as seguintes: 1) NW
Participações, Construtora e Incorporadora Ltda EPP, neste ato representada por seu Sócio
Felipe Guimarães Macedo e; 2) Mundial Serviços Ltda, neste ato representada por seu SócioGerente Janiscio Augusto Nienkoetter. Iniciada as aberturas dos envelopes de habilitação,
ambas apresentaram todos os documentos exigidos no certame, os quais foram devidamente
rubricados, restando, portanto, habilitadas, conforme documentação entregue e anexa ao
processo licitatório. Assim, nos termos do art. 109, § 1º da Lei nº 8.666/1993, por estarem
presentes, foram comunicadas acerca da decisão de habilitação das empresas proponentes,
tendo os representantes legais das referidas concordado com a decisão, não propondo qualquer
recurso neste sentido. Cumprida tal fase, passou-se a fase de abertura dos envelopes de
preços (Envelope nº 02). Aberto os envelopes de ambas as empresas, tendo sido rubricadas e
arquivados no processo licitatório, verificou-se o seguinte: a empresa NW Participações,
Construtora e Incorporadora Ltda EPP apresentou o valor global de R$ 92.804,58 (noventa e
dois mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos). Por sua vez, a empresa
Mundial Serviços Ltda apresentou a proposta de valor global na importância de R$
104.664,13 (cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).
Comunicadas as partes, ambas concordaram com todos os termos e procedimentos do
certame, não tendo interesse de qualquer impugnações e ou recursos também com relação a
fase julgamento das propostas. Diante de tais considerações, a Comissão Permanente de
Licitação julgou como vencedora do certame a empresa NW Participações, Construtora
e Incorporadora Ltda EPP. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações,
juntamente com os demais membros da CPL, declarou encerrado o certame, o qual será
devidamente submetido à Diretoria Executiva da COHAB/SC para homologação/adjudicação.
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Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta Sessão e para constar, eu, Iran Mafra, membro
da Comissão Permanente de Licitações, lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, vai
assinada pelos presentes.

________________________________________
RAFAEL BARBOSA FERNANDES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

________________________________________
PRISCILLA DE FREITAS MAFRA
Membro da Comissão Permanente de Licitações

__________________________________
IRAN MAFRA
Membro da Comissão Permanente de Licitações

__________________________________
FELIPE GUIMARÃES MACEDO
Sócio da NW Participações, Construtora e Incorporadora Ltda EPP

__________________________________
JANISCIO AUGUSTO NIENKOETTER
Sócio Gerente da Mundial Serviços Ltda
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