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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE 

DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À LICITAÇÃO 

MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022. 

 

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia, arquitetura e/ou construção civil para 

execução de obra de ampliação do Centro de Convivência Elvira Cazella Roman, Parte 2, conforme 

Projeto Básico. 

 

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, 

designada pelo Decreto nº 096/2021, sob a presidência da Senhora Fernanda Caetano Anzollin, 

membros a Senhor Enedir de Almeida Vieira e a Senhora Deisi Tonial Salvador, com a finalidade 

de efetuar o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e propostas de preços, 

referentes à Licitação em epígrafe. Credenciou-se e protocolou a documentação no dia dezesseis 

de maio de dois mil e vinte e dois a licitante DE LUCCA PARK LTDA. Esteve presente na sessão 

o representante da empresa DE LUCCA PARK LTDA, Sr. Márcio Jucélio De Lucca. Aberta a 

sessão pública pela Presidente da Comissão, foram rubricados pelos seus membros e representante 

presente os Envelopes 01 – Documentação e os Envelopes 02 – Proposta apresentadas pelas 

concorrentes, verificando-se que a licitante protocolou os envelopes dentro do prazo estipulado 

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 DE LUCCA 

PARK LTDA não apresentou a “Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho 

Regional competente...” o documento exigido na alínea “j” do subitem 5.1, apresentando somente 

uma “DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE NOVO OU ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE 

PESSOA JURÍDICA” junto ao conselho competente, bem como, não apresentou o documento 

exigido na aliena “k” do subitem 5.1 “Atestado(s) de capacidade técnica por execução de obra(s) 

de características semelhantes à obra objeto desta licitação” (contendo o quantitativo mínimo de 

50% para os itens de maior relevância), 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 uma 

certidão de acervo técnico, além de não ter apresentado documento hábil a comprovar o exigido 

na alínea “i” do subitem 5.1, (Balanço Patrimonial relativo ao último exercício encerrado, 
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apresentado na forma da Lei (vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios), o 

qual será utilizado para a análise da boa situação financeira da licitante), motivos pelos quais a 

licitante foi declarada Inabilitada. A Presidente deu por encerrada a sessão, abrindo, a contar da 

presente data, o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, disposto no art. 109, inc. I, alínea "a", da Lei 

n° 8.666/93, informando também que em não havendo recurso, o presente processo fica declarado 

Fracassado. Deixada à palavra livre, ninguém fez uso da mesma. Registra-se que o representante 

da licitante se ausentou antes do final da sessão, motivo pelo qual sua assinatura não consta na 

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

assinada pelos membros da Comissão de Licitações. 

 

 

 

FERNANDA CAETANO ANZOLLIN 

Presidente da CPL 

ENEDIR DE ALMEIDA VIEIRA  

Membro da CPL 

 

 

 

DEISI TONIAL SALVADOR 

Membro da CPL 


