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Tomada de Preços 

ATA DE ABERTURA DE DILIGÊNCIA Nº 01 11/2022 
  

Processo Administrativo: 63/2022 
   

Finalidade: 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 75,15% (RESTANTES DA OBRA EM ANDAMENTO) 
DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 202003385-1 E PROJETO ANEXO AO 
PROCESSO. 

  

Ao(s) dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois as 08:00:00 horas na Sala de Reuniões de 
departamento de compras do Município de Jardinópolis – SC, reuniram-se os membros da comissão da licitações, 
especialmente designadas pelo Decreto nº. 6011/2022, para a abertura de diligência para esclarecimentos ao processo 
administrativo nº. 63/2022, tomada de preços 11/2022. 
 
Ocorre que a vencedora WINCK ENGEHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA comprovou os requisitos do Edital referente ao 
no tópico 5.3.2.4, no que se refere a comprovação do vínculo entre o profissional Engenheiro Eletricista e a empresa 
licitada, com a Certidão Pessoa Jurídica do CREA/SC (fls. 91-92). 
 
Em segunda análise, a comissão decidiu abrir diligência para que a empresa vencedora apresente, no prazo de 5 dias, 
para fins de comprovação de vínculo com o profissional Sr. Cristiano Morgan Bordignon – CREA/SC n. 157361-8 como 
responsável técnico da Empresa na atividade Engenharia Elétrica, seja empregatício por meio de Carteira de Trabalho 
ou Contrato de Prestação de Serviços. 
 
A decisão para abertura da diligência tem como objetivo garantir a celeridade, eficiência dos procedimentos 
administrativos, revestidos os atos de interesse público, considerando que a Empresa selecionada foi a única 
participante do certame, com fundamento no Acórdão nº 1. 211/2021 do Tribunal de Contas da União, que possibilita a 
juntada de documento que venha a atestar condição pré-existente, entendo ser possível a requisição ao licitante da 
comprovação dos requisitos do item 5.3.2.4, em relação ao vínculo com o Profissional Engenheiro Eletricista. 
 
Solicitamos da empresa a entrega de cópia autenticada de documento que comprove o vínculo empregatício por meio de 
Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços em um prazo de 5 dias. 
 
  

 
Nada mais tendo a constar lavrou-se a presente ata que será assinada pelos presentes. 
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