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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 004/2022. OBJETO: contratação 

de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria técnica especializada, no âmbito da 

administração pública municipal, compreendendo a área de compras, licitações e contratos 

administrativos. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às dez 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 os Senhores Avelino dos Passos Junior e a 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: 

CONECTA LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, representada pela Sra. Dariane Coelho 

Manfroi e M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA.  

 

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 e rubricados pelos membros da 

Comissão, constatou-se inicialmente que as licitantes CONECTA LICITAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA e M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA. comprovaram enquadramento 

como ME/EPP podendo assim usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 123/06. Quanto aos 

documentos de habilitação, as licitantes CONECTA LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e 

M.FOLLE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA apresentaram os mesmos em plena 

conformidade com as exigências do subitem 5.1 do Edital, sendo declaradas habilitadas. Os 

representantes legais renunciaram expressamente ao direito de recorrer do julgamento da fase 

de habilitação, bem como ao respectivo prazo recursal, através da assinatura desta ata ou através 

da apresentação de Termo de Renúncia relativo a está fase. Isto posto, a Comissão procedeu 

então à abertura dos Envelopes 02 – Proposta de Preços das licitantes habilitadas, as quais foram 

conferidas com os requisitos constantes do ato convocatório e rubricadas pelos membros da 

Comissão e representante presente, constatando-se que as licitantes atenderam às exigências 

formais relativas à proposta, constantes do item nº 6 (e respectivos subitens) do instrumento 
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convocatório. Em consequência, foi apurado o seguinte resultado: a licitante M. FOLLE 

ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA- sagrou-se vencedora do objeto desta licitação com 

o valor mensal de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e a licitante  CONECTA 

LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ficou na segunda colocação com o valor mensal de R$ 

3.920,00(três mil novecentos e vinte reais). Quanto ao preço vencedor, verificou-se que os 

valores ficaram abaixo do valor máximo estipulado pela Administração. Os representantes 

legais renunciaram expressamente ao direito de recorrer do julgamento da fase de classificação 

de preço, bem como ao respectivo prazo recursal, verbalmente na sessão e pela apresentação de 

Termo de Renúncia relativo a esta fase. 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. 
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