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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTAS DE PREÇOS E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO, 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 dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quarenta e cinco 

minutos, 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 e abertura dos envelopes de documentação e propostas de preços, referentes à 

Licitação em epígrafe. Apresentaram-se para participar do certame as empresas: PROJETA 

OBRAS EIRELI, representada pelo Sr. Charles Alexandre Chaves. Aberta a sessão pública pela 

Presidente da Comissão, foram rubricados pelos seus membros, os Envelopes 01 – 

Documentação e os Envelopes 02 – Proposta das licitantes, verificando-se que os mesmos foram 

protocolados dentro dos prazos fixados nos subitens 1.2 e 1.3 do Edital. Após isso, procedeu-se 

à abertura dos Envelopes número 01 (um) – Documentação de Habilitação, sendo que os 

documentos neles contidos foram conferidos, rubricados e numerados pelos membros da 

Comissão, constatou-se que a licitante PROJETA OBRAS EIRELI deixou de atender ao exigido 

na alínea “k” do subitem 5.1 do edital (Atestado(s) de capacidade técnica por execução de 

obra(s) de características semelhantes à obra objeto desta licitação, fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado e expedido em nome de responsável técnico da licitante 

(cujo nome deverá constar da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA/CAU, referida 

na alínea “j” acima) e acompanhado da competente Certidão de Acervo Técnico – CAT a que 

estiver vinculado), apresentando apenas CAT da execução de um galpão misto com área de 

404m², o qual não é de características semelhantes a obra objeto desta licitação, sendo portanto 

com fulcro no subitem 7.4 do edital, declarada inabilitada. Face a inabilitação da única 

participante, nos termos do subitem 7.12 do edital c/c ao paragrafo terceiro do art. 48 da Lei 

8.666/93, fica fixado o prazo de oito dias uteis para que a licitante reapresente seu envelope de 

habilitação, ficando definida como data limite para protocolo do envelope 01-Documentos de 

habilitação, marcado para as 09h do dia 24 de novembro de 2022, sendo que a abertura e 

continuidade dos trabalhos ocorrerão nesta mesma data as 09h01. 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 e representante presente. 

 

 

 

GILIANI BALDESSAR 

Presidente da CPL 

 

SERGIO MAFIOLETTI 

Membro CPL 

 

 

 

CHARLES ALEXANDRE CHAVES 

Projeta Obras Eireli 


