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Processo nº 23240.001253/2020-25
Tomada de Preços N° 02/2020
ATA N° 2
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Aos 23 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às nove horas, na Sala de
Reuniões, Prédio A, do Campus Panambi – Instituto Federal Farroupilha, reuniram-se a
Comissão Permanente de Licitações de Obras e Serviços desse Órgão formada por
Márcia Scholten Prass, Presidente da Comissão, e Tuany Pohl, designados pelo
instrumento legal Portaria nº 083/2020, de 29/04/2020, e a Comissão Permanente de
Planejamento, Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços, representada
pelos servidores: Daniela Beatriz Grimm e Diego Rafael Martins designados pelo
instrumento legal Portaria nº 084/2020, de 29/04/2020, para dar continuidade aos
trabalhos iniciados na Sessão do dia 16/12/2020 relativos à Tomada de Preços n.°
02/2020, Processo Administrativo 23240.001253/2020-20, que tem como objeto a
contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra de construção do
Almoxarifado de Química no Instituto Federal Farroupilha Campus Panambi com área
de 62,85 m², conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos. A presidente deu abertura a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital e realizou o credenciamento da seguinte empresa:
Construtora Santa Vitoria Ltda representada por Vilmar Bulegon CPF 494.144.100-15.
Ato contínuo, a Presidente procedeu à abertura dos Envelopes n° 2 – “Propostas” das
empresas habilitadas à segunda fase do certame, quais sejam: GTS Engenharia Ltda
CNPJ 07.959.756/0001-01 e Construtora Santa Vitória Ltda CNPJ 12.153.450/0001-01.
As propostas constantes foram as seguintes: GTS Engenharia Ltda no valor de R$
321.110,40 (trezentos e vinte e um mil cento e dez reais e quarenta centavos) e
Construtora Santa Vitória Ltda no valor de R$ 304.011,88 (trezentos e quatro mil e onze
reais e oitenta e oito centavos). A presidente da Comissão suspendeu a sessão às
09:20 horas para análise das planilhas da empresa Construtora Santa Vitoria Ltda que
apresentou a melhor proposta, pela Engenheira Civil do Campus, Verônica da Rosa
Olea, que não pode estar na sessão pública. A proposta foi digitalizada e enviada por email para a engenheira. O representante da empresa retirou-se da sessão. A sessão foi
retomada às 11:15 horas, com a divulgação do parecer emitido e enviado por e-mail
pela Engenheira, no qual ela verificou possíveis erros na planilha, recomendando
contato com a empresa para ajustes dos equívocos. Foi entrado em contato por
telefone com a licitante, bem como enviado por mensagem eletrônica o parecer, e
solicitada a correção, concedendo-se prazo até as 14:00 horas. A presidente
suspendeu novamente a sessão para aguardar os ajustes da empresa. A sessão
pública foi retomada às 15:35 horas de forma remota através da plataforma Google
Meet. Houve o envio de justificativa e nova planilha pela empresa Construtora Santa
Vitória Ltda no prazo estipulado. Foi tentado contato via e-mail institucional e telefone
com a Engenheira para emissão de parecer, sem sucesso. Devido à proximidade do
encerramento do exercício e finalização do calendário de empenho no dia 31/12/2020,
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a planilha foi analisada pelos servidores das Comissões presentes na sessão, os quais
verificaram que a empresa atendeu os apontamentos do parecer da Engenheira,
estando a nova planilha correta. A presidente da comissão então declarou vencedora
do certame a empresa Construtora Santa Vitória Ltda pelo valor de R$ R$ 304.011,88
(trezentos e quatro mil e onze reais e oitenta e oito centavos). A presidente da
comissão de licitação anunciou que o prazo para recursos da fase de julgamento das
propostas inicia-se a partir da publicação do resultado do julgamento no Diário Oficial
da União, conforme item 9.16 do edital, prevista para ocorrer na edição de 24/12/2020.
Nada mais havendo a ser deliberado foi lavrada a presente Ata que, lida e considerada
conforme, vai assinada pelos presentes digitalmente.
Panambi(RS), 22 de dezembro de 2020
Membros da Comissão:
Márcia Scholten Prass – Presidente:_____________________
Tuany Pohl :________________________________________
Daniela Beatriz Grimm: _______________________________
Diego Rafael Martins:________________________________
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