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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

PROCESSO N° 1727/2021  
MODALIDADE: Tomada de Preço W. 15/2021  

ATA N°. 1727/2021 

As 09:00 horas do dia 24/09/2021, na dependência da Prefeitura Municipal de Riqueza, reuniu-
se a Comissão de Licitação designada pela Portaria N° 424/2020 de 18 de dezembro de 2020 
do Senhor Prefeito Municipal, composta pelos seguintes membros: Dirce Heinsohn, Presidente, 
André Dorigon e Oldemar Bernardes, Membros, para proceder ao recebimento, abertura e 
julgamento da documentação de Habilitação dos proponentes da licitação que tem por objeto a 
contratação de empresa para execução da obra de calçamento em pedras irregulares de basalto 
assentadas em camada de argila, na Rua 7 de Setembro, localizada no perímetro urbano do 
município com área total de 2.198.50 m2, na Rua Terezinha Ivanir de Almeida Desengrini, 
localizada no perímetro urbano do município com área total de 479 m2, na Rua 42 localizada 
no perímetro urbano do município com área total de 535,30 m2, inclusive o fornecimento de 
mão de obra e todo o material necessário, de acordo com os Projetos Técnicos, Orçamento 
quantitativo e Memoriais Descritivos anexos ao edital. 
Particinaram da Dresente licitação os seguintes interessados: 

Razão social do Proponente CNPJ/CPF do Proponente Representante Documento 
CAPOANI PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA 

11.230.423/0001-14 Teimo Capoani 729.836.049-34 

JAIR AGOSTINHO DA LUZ 30.026.628/0001-27 Jair Agostinho da Luz 065.323.139-39 

Aberta a sessão pela Presidente da Comissão, iniciou-se com a abertura dos envelopes contendo 
a documentação de qualificação dos interessados, tendo sido qualificados os seguintes 
fornecedores: 

CAPOANI PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 
JAIR AGOSTINHO DA LUZ 

Findos os trabalhos da fase de habilitação, a Presidente da CPL tendo em mãos a desistência de 
recurso das empresas determinou a imediata abertura dos envelopes da proposta de preço e 
determinou a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pela Comissão. 
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