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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E 

JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À 

LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022. OBJETO: contratação 

de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para execução de obras de 

reforma da Escola Almides Ribeiro dos Santos. 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, as nove horas, na Sala 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Rio Rufino, reuniu-se a Comissão Permanente de 

Licitações, designada pela Portaria nº 305/2022, sob a presidência da Senhora Giliani Baldessar, 

membros o Senhor Sergio Mafioletti, com a finalidade de efetuar o recebimento do Envelope 

01 – Documentos de Habilitação da empresa PROJETA OBRAS EIRELI, tendo em vista o 

prazo concedido para a apresentação dos documentos de habilitação. Analisada a documentação 

apresentada, constatou-se que a licitante atendeu a todos os requisitos de habilitação, sendo 

assim declarada habilitada. A licitante renunciou expressamente ao direito de recorrer da 

decisão da comissão, apresentando Termo de Renúncia ao prazo recursal, autorizando assim a 

abertura da proposta. Isto posto, a Comissão procedeu então à abertura dos Envelopes 02 – 

Proposta de Preços da licitante habilitada, a qual foi conferida com os requisitos constantes do 

ato convocatório e rubricadas pelos membros da Comissão, constatando-se que a licitante 

atendeu às exigências formais relativas à proposta, constantes do item nº 6 (e respectivos 

subitens) do instrumento convocatório. Em consequência, foi apurado o seguinte resultado: a 

licitante PROJETA OBRAS EIRELI, sagrou-se vencedora do objeto desta licitação com o 

valor global de R$ 329.937,71 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e sete reais e 

setenta e um centavos). Quanto ao preço vencedor, verificou-se que os valores ficaram abaixo 

do valor máximo estipulado pela Administração. A licitante renunciou expressamente ao direito 

de recorrer da decisão da comissão, apresentando Termo de Renúncia ao prazo recursal, 

autorizando assim a sequência do processo. Deixada à palavra livre, ninguém fez uso da mesma. 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, com a presente Ata aprovada e assinada 

pelos membros da Comissão de Licitações. 

 

 

 

GILIANI BALDESSAR 

Presidente da CPL 

SERGIO MAFIOLETTI 

Membro CPL 

 


