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ATA DE ABERTURA, HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DA  

TOMADA DE PREÇOS 001/2020 

 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 09h10min, na sala do Departamento 

de Licitação, reuniu-se a Comissão Julgadora Especial de procedimentos licitatórios, designada nos autos pelo 

Sr. Prefeito através da portaria nº 001/2020, sendo os Senhores: Ronaldo Bistafa, Sergio Domingos da Silva e 

Maria Jovânia Rezende Costa, presidida pelo primeiro e secretariada pelo último, para Abertura, Habilitação, 

Classificação e Julgamento da Tomada de Preços nº 001/2020, cujo objeto visa a “Contratação de empresa 

especializada para, em regime de execução de empreitada por preço global, executar a obra de reforma do 

complexo poliesportivo na sede do município”. Conforme Edital publicado na Imprensa Oficial do Estado de São 

Paulo (IMESP), Diário Oficial da União (DOU), no Jornal O Liberal Regional da Cidade de Araçatuba/SP, no 

Jornal a Gazeta da Cidade de São Paulo/SP, no Quadro de Avisos e no site 

http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos. Protocolou o envelope nº 01 – Documentação de 

Habilitação e envelope nº 02 – Proposta de Preços as seguintes empresas: VILLAGGIO ENGENHARIA LTDA., 

CNPJ nº 08.708.719/0001-93, com sede na Rua Bandeirantes, nº 263, Bairro Centro, CEP 16210-000, na cidade 

de Bilac/SP, JOMCA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME., CNPJ nº 19.921.468/0001-47, com sede na Rua Clovis 

Gomes de Oliveira, nº 575, Bairro Centro, CEP 15320-000, na cidade de Floreal/SP; RODOLFO SANDRIN 

MONTORO – ME, CNPJ 33.373.548/0001-36, com sede na Avenida Rio Branco, nº 4966, Centro, CEP 15.720-

00, na cidade de Palmeira D`Oeste/SP e a empresa JOSÉ PAULO GERRA EIRELI – ME, CNPJ 

35.608.929/0001-82, com sede a Rua Miguel Nunes, nº 6283, Parque Imperial, CEP 15.350-000, na cidade de 

Auriflama/SP. Em virtude da Pandemia do COVID-19, no país, os envelopes foram protocolados e os 

representantes dispensados, para que não houvesse aglomeração de pessoas na mesma sala, devido ao 

espaço físico do Departamento de Licitação ser pequeno, ficando cientes que todos os atos serão publicados no 

Jornal o Liberal da Cidade de Araçatuba e no site oficial do município. Em contato com o Setor de Engenharia, 

foi confirmado que apenas as quatro empresas acima qualificadas realizaram a visita técnica. Em seguida, a CJL 

passaram a analisar e rubricar a parte externa do Envelope nº 01 – Documentação de Habilitação. Após, 

passou-se à fase de habilitação, passando para a averiguação da documentação apresentada pela licitante, 

sendo realizada a leitura, averiguação quanto à autenticidade das certidões apresentadas (via internet). A CJL, à 

unanimidade decidiu habilitar todas as empresas por atenderem as exigências de habilitação do edital. Nada 

mais tendo ocorrido, o Presidente da CJL declarou encerrados os trabalhos, solicitando que fossem publicado o 

resultado no Jornal o Liberal da cidade de Araçatuba/SP e avisados todas as licitantes ausentes sobre o 

resultado da habilitação através de qualquer meio de comunicação. Caso as empresas enviem termo de 

desistência de recursos quanto à fase de habilitação, serão abertos os envelopes proposta de preços. Se as 

mesmas não enviarem, será aguardado o prazo recursal e marcando uma nova data para a abertura dos 

envelopes de nº 02 – Proposta de Preços. Apresente ata fora lavrada por mim, Maria Jovânia Rezende Costa, 

membro secretário, indo assinada por mim e pelos demais membros da Comissão Julgadora Especial.  
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