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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022  

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

PUBLICAÇÃO DE EMPRESA(S) HABILITADA(S) E PROPOSTA(S) CLASSIFICADA(S) 

Considerando as etapas “Habilitação Prévia – Cadastramento” e “Proposta de Preços” 

da Tomada de Preços nº 002/2022, a Associação dos Pescadores e Extrativistas e 

Remanescentes de Quilombo de Degredo – ASPERQD, torna público a relação de 

empresa(s) habilitada(s) e proposta(s) classificada(s). 

Habilitação Prévia  

1. R & R VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 20.791.608/0001-99 

Não houve inscrição de outros interessados no procedimento licitatório, sendo a 

proponente acima a única a se inscrever. Em sessão de conferência dos documentos 

de habilitação foi constatada expirada a data de validade da Certidão de regularidade 

do FGTS, sendo realizada diligência de consulta ao site oficial e constada a 

regularidade do recolhimento. Em continuidade à conferência dos documentos do item 

VII, §1º do Edital, verificou-se a ausência de documento correspondente ao Imposto 

de Renda da proponente dos últimos 03 (três) anos, seguro de vida dos colaboradores 

e atestado de idoneidade financeira, o último por prazo de entrega pela instituição 

bancária. 

Diante de tal situação, como é facultado à ASPERQD, foi realizada suspensão da 

Sessão de Habilitação para que houvesse prazo para apresentação e avaliação dos 

documentos citados, sendo suspensa a sessão e remarcada a sua continuidade para 

o dia 08 de abril de 2022, às 14h00, em ambiente virtual da plataforma Teams 

(Microsoft). Após, o encerramento, verificou-se também que não constava a Certidão 
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negativa da Justiça Federal, sendo realizada a consulta e verificado que “NADA 

CONSTA”. 

Assim, com a retomada da Sessão de Habilitação, no dia 08/04/2022, foi constatada 

a regularidade documental de cadastro e a proponente foi declarada habilitada, nos 

termos do Edital. 

Propostas de Preços 

1. R & R VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 20.791.608/0001-99 

Finalizada a etapa de “Habilitação Prévia”, procedeu-se com a abertura de 

documentos da “Proposta de Preços” da proponente habilitada, sendo verificado pela 

Coordenação Financeira que a proposta atendia aos requisitos edilícios, bem como, 

verificada a ausência de recebimento de impugnação de terceiros ou manifestação de 

recurso pela proponente.  

Assim, R & R VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ: 20.791.608/0001-99, sediada na Rua Santa Maria, n. 1423, Bairro 

das Laranjeiras, Serra-ES, foi declarada licitante vencedora do certame. O presente 

registro servirá como Ata que seguirá com a assinatura das partes, importando em 

expressa renúncia de prazo do direito de interposição de recurso pela proponente. 

 

Território Quilombola de Degredo - Linhares-ES, 08 de abril de 2022. 


