
SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2020.

ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO– SMOBI 022/2020 RDC

PROCESSO: N.º 01-045.289/20-20 
OBJETO:  Contratação  de  serviço  técnico-profissional  especializado  para  elaboração  de
projetos de engenharia para demolição de edificação existente e projeto paisagístico de área
pública remanescente, atualmente ocupada pelo Iate Tênis Clube. 

I – ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

Em 09 de outubro de 2020, às 11:00 horas, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação
nomeada  pela  Portaria  Conjunta  SMOBI/SUDECAP  nº  80/2020,  para  analisar  e  julgar  a
documentação apresentada pela licitante que teve sua proposta comercial  classificada AMERICA
LATINHA ENGENHARIA EIRELI, no âmbito da licitação SMOBI 022/2020.

I. – ANÁLISE

A  licitante  apresentou  adequadamente  a  documentação  referente  à  habilitação  jurídica,
regularidade fiscal, e econômico-financeira, conforme item 12 do edital. 

Em  relação  à  qualificação  técnica,  foi  necessária  a  realização  de  diligência  para
complementação de documentos, qual seja, a juntada da certidão de acervo técnico referente aos
atestados de projetos de demolição apresentados em atendimento à exigência do item 12.1.3.2 do
edital - capacidade técnica do profissional. 

Foi concedido prazo de 5 dias úteis para apresentação do documento, que foi apresentado por
email  em  07/10/2020,  dada  a  expiração  do  limite  de  arquivos  do  Sistema  Comprasnet.  Foi
apresentada a CAT referente ao registro do atestado expedido pela Prefeitura de Alegre, referente à
elaboração de projetos  de demolição  pelo responsável  técnico  da licitante  Alessandro Rodrigues
Batista. 

Considerando  que  no  momento  da  apresentação  da  documentação  de  habilitação  foram
apresentados os atestados de capacidade técnica operacional e profissional e que a CAT é apenas o
registro  de  tais  documentos  no  CREA,  consideramos  válida  sua  apresentação  em  resposta  de
diligência, por tratar-se de documentação complementar à instrução do processo. 

Com efeito, A CAT e atestado registrado apresentado comprovam a execução dos serviços no
período de 03/07/20 a 02/09/2020, tendo sido este concluído antes da apresentação dos documentos
de habilitação no certame. 

Dessa  forma,  privilegiando  o  princípio  do  formalismo  moderado,  julgamos  habilitada  a
licitante AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI. 



SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

II – DECISÃO

Após análise da documentação apresentada, esta Comissão decide pela HABILITAÇÃO da
interessada AMERICA LATINHA ENGENHARIA EIRELI, por ter atendido a todas as exigências
de habilitação do edital.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SMOBI/SUDECAP Nº 80/2020

Kely Cristina Santos Venier   
                                

Germano Gonçalves dos Santos Filho                           Lucas Barbosa da Cunha

        Moacir José da Silva Carvalho                                    Renato de Abreu Fortes



Comissao de Licitacoes - Snobi Sudecap <cpl.sudecap@pbh.gov.br>

022/2020 RDC - CAT Nº 616344 12.1.3.2 capacidade técnica profissional

Deuzeni <al@americalatina.eng.br> 6 de outubro de 2020 14:25
Para: Comissão de Licitações - Smobi Sudecap <cpl.sudecap@pbh.gov.br>

Dr. Kely Presidente desta CPL , uma belíssima tarde!

Viemos apresentar em anexo  CAT Nº 616344 para atender ao Item 12.1.3.2 capacidade técnica profissional do edital 022/2020 RDC.

Deuzeni Rodrigues 

(28) 99920-7888
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https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=74577fb396&view=att&th=174fef2f993b6cd8&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


Página 1/13

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000616344

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

 DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: ALESSANDRO RODRIGUES BATISTA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 05/02/2010

Registro Nacional: 000A633054

Data de Registro: 08/03/2010

 DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 9996000 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 05/10/2020

Forma de registro: RETIFICADOR à 9996000 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Elaboração de projeto de arquitetura de reforma e complementares, incluindo maquete eletrônica - 3D, estruturas mistas, de
concreto, metálicas e alvenaria estrutural, com sistema de reuso de águas pluviais, energia fotovoltaica e projeto para demolição de
edificações em concreto armado existentes com área de 272,81m², para a Unidade Básica de Saúde de Rive, no município de Alegre -
ES.&nbsp;

Empresa contratada: AMERICA LATINA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 10.568.340/0001-77

 DADOS DO CONTRATO 

Contratante: Prefeitura Municipal de Alegre
CPF/CNPJ: 27174101000135

PARQUE Getúlio Vargas Nº 1

Complemento: Prefeitura

Cidade: Alegre Bairro: Centro UF: ES CEP: 29500000

Contrato: 071/2018 Celebrado em 02/04/2018

Valor do contrato: R$ 776.151,72 Tipo do Contratante: 

Data de Início: 03/07/2020 Data de Fim: 02/09/2020

 ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 

 1.10.3  - Orçamento , 429.84 m²;  1.1.2 - Projeto arquitetônico  , 429.84 m²;  1.1.3 -  Projeto arquitetônico de reforma , 272.81 m²; 
1.1.6  - Projeto de adequação de acessibilidade , 429.84 m²;  1.2.2 -  Projeto de estrutura de concreto , 429.84 m²;  1.2.4 -  Projeto de
estrutura metálica , 429.84 m²;  1.2.5  - Projeto de estruturas mistas  , 429.84 m²;  1.3.5  - Projeto de ventilação, exaustão e
climatização  , 429.84 m²;  1.3.6  - Projeto de certificação ambiental  , 429.84 m²;  1.5.1  - Projeto de instalações hidrossanitárias
prediais  , 429.84 m²;  1.5.11  - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 429.84 m²;  1.5.2  - Projeto de
instalações prediais de águas pluviais , 429.84 m²;  1.5.4  - Projeto de instalações prediais de gases medicinais , 429.84 m²;  1.5.5  -
Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 429.84 m²;  1.7.1  - Memorial descritivo , 429.84 m²;  1.7.4  -
Cronograma , 429.84 m²;  1.8.3  - Projeto urbanístico , 124.37 m²;  1.9.3  - Projeto de comunicação visual urbanística , 124.37 m²; 

 ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 

R Euclides Jacound Nº S N

Complemento: 

Cidade: ALEGRE Bairro: RIVE UF: ES CEP: 29500000

Coordenadas Geográficas:  

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, com a chave: Z3WBa116a838Zb6B7cAc
Impresso em: 06/10/2020 às 13:15:07 por: Raquel Praxedes Gomes de Mello, ip: 172.18.1.8
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000616344

 DESCRIÇÃO 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso  ocorra alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do  RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações  constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 616344/2020

Expedida em 06/10/2020 12:10:00, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CAU/ES

Chave de Impressão: Z3WBa116a838Zb6B7cAc
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES - 

CNPJ 27.174.101/0001-35 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre – ES, 29.500-000 

Tel: (028) 3552-2327 / Fax: (028) 3552-1920 
www.alegre.es.gov.br 

ATESTADO TÉCNICO  
 
Atestamos para os devidos fins que a empresa América Latina Engenharia Eireli, estabelecida à 
Rua Olegário Fricks, nº251, Centro, Presidente Kennedy, estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ 
10.568.340/0001-77, Registro Nacional CAU/BR nº 16936-6, executou e concluiu com êxito os 
serviços que constam na planilha abaixo. Conforme contrato 071/2018, celebrado junto à Prefeitura 
Municipal de Alegre-ES, inscrita no CNPJ nº 27.174.101/0001-35, estabelecida a Parque Getúlio 
Vargas nº01 Centro de Alegre - ES.  
 
DADOS DO CONTRATO: 
OBJETO: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO A GESTÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CIVIL, ARQUITETURA E ENGENHARIA AMBIENTAL A SEREM 
PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE ALEGRE SOB DEMANDA GERENCIADA PELA 
SEMMADES   E   SEMOPUS. 

Elaboração do projeto de 
arquitetura de reforma e 
complementares, incluindo 
maquete eletrônica – 3D, 
estruturas mistas,  de concreto, 
metálicas e alvenaria estrutural, 
com sistema de reuso de águas 
pluviais, energia fotovoltaica e 
projeto para demolição de 
edificações em concreto 
armado existentes com área de 
272,81m²,  para a Unidade 
Básica de Saúde de Rive, no 
município de Alegre – ES.    
 
 
LOCAL DA REALIZAÇÃO: 
RUA EUCLIDES JACOUND, 
S/N, RIVE ALEGRE/ES, CEP: 
29500000. 
 
 
 
 
 
  

Responsável técnico: 
Alessandro Rodrigues Batista 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Nº Registro Nacional: A 63305-4 
RRT DO CONTRATO: 6877243 

RRT SIMPLES: 9996000 
CONTRATO Nº: 071/2018 

VALOR DO CONTRATO: R$ 776.151,72 
CELEBRADO: 02/04/2018 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DATA DE INÍCIO: 03/07/2020 
DATA TÉRMINO: 02/09/2020 

Projeto arquitetônico 429,84m² 
Projeto arquitetônico de reforma 272,81m² 
Projeto de adequação de acessibilidade 429,84m² 
Projeto de estrutura de concreto 429,84m² 
Projeto de estrutura metálica 429,84m² 
Projeto de estruturas mistas 429,84m² 
Projeto de ventilação, exaustão e climatização 429,84m² 
Projeto de certificação ambiental 429,84m² 
Projeto de instalações hidrossanitárias prediais 429,84m² 
Projeto de instalações prediais de águas pluviais 429,84m² 
Projeto de instalações prediais de gases medicinais 429,84m² 
Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio 429,84m² 
Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios 429,84m² 
Memorial descritivo 429,84m² 
Orçamento 429,84m² 
Cronograma 429,84m² 
Projeto urbanístico  124,37m² 
Projeto de comunicação visual urbanística 124,37m² 

                                                                                                                                         Alegre/ES, 11 de setembro de 2020. 
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	Belo Horizonte, 09 de outubro de 2020.

