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CARTA CONVITE Nº 02/2021 – PROCESSO DE COMPRAS Nº 1490/2021 
 
 
 

Aos 18 (dezoito) dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois (2022) às 
10h00min, reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura de Rio Grande da Serra, 
situada à Rua do Progresso, 700 – Centro, a Vice Presidente Daniela Aparecida Ferreira 
Magalhães Terra e os membros: Veronica Rodrigues da Silva e Vinicius Cardoso Alves 
da Silva, para abertura da Carta Convite em epígrafe, objetivando a contratação de 
empresa para serviços de engenharia para adequação do reservatório de água e entrada 
de energia da unidade municipal de ensino básico – Emeb Prefeito José Carlos Arruda. 
O Presidente da Copel encontra-se de afastado por motivos de saúde. 

Aberta a sessão, procedeu a recebimento da nova documentação, que foi 
solicitada conforme ata do dia três de janeiro de dois mil e vinte e dois, das empresas 
ACETEC CONSTRUTORA LTDA e RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, ambas inabilitadas por apresentarem o CREA vencido, 
bem como constatando na oportunidade a participação e credenciamento dos licitantes: 
RODRIGUES E ORTIZ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ nº 
29.604.968/0001-09, representado pelo Sr. Marcio dos Santos Almeida, inscrito no CPF 
sob nº 319.369.958-67; ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 
56.696.024/0001-81, representado pelo Sr. José Francisco de Almeida, inscrito no CPF 
sob nº 005.882.578-93. 

A empresa CONSTRUARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA não entregou 
nova documentação conforme solicitado na ata do dia três de janeiro de dois mil e vinte e 
dois.  

A Comissão procedeu à abertura da nova documentação, na sequencia rubricou 
todos os documentos, os quais, foram disponibilizados para rubrica pelos representantes 
credenciados dos licitantes presentes. 

Em seguida, a Presidente comunicou a suspensão da sessão para analise dos 
documentos pela Comissão Permanente de Licitações – COPEL e informou que o 
resultado de Habilitação será publicado no jornal Folha de Ribeirão Pires e no site oficial 
da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra; sendo posteriormente concedido a todos 
os interessados o prazo de recurso constante no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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Os envelopes de nº 02 contendo as Propostas de Preços ficarão em poder da Comissão 
para posterior abertura em sessão pública a ser marcada oportunamente.  

 

Foi franqueada a palavra as presentes, não havendo manifestação. Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos.  
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