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ATA DE ABERTURA, HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DA  

TOMADA DE PREÇOS 001/2020 

 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 10h30min, 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 002/2020, 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”. Diante do envio do termo de renúncia ao direito de 

interposição de qualquer recurso quanto à fase de Habilitação, constante nos autos. Em virtude da Pandemia do 

COVID-19, no país, para que não houvesse aglomeração de pessoas na mesma sala, devido ao espaço físico 

do Departamento de Licitação ser pequeno, diante do decreto Municipal nº 2.968/2020. Tendo em vista a carta 

de renúncia das empresas autorizando a comissão dar prosseguimento ao certame, a CJL passou à abertura do 

envelope nº 02 – proposta, sendo rubricado o envelope pela CJL. Em ato contínuo, a CJL classificou todas as 

propostas por estarem de acordo com as exigências do edital ficando classificadas da seguinte forma: JOMCA 

CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.., primeira classificada por apresentar o valor global de R$ 449.647.41 

(quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos); VILLAGGIO 

ENGENHARIA LTDA, segunda classificada por apresentar o valor global de R$ 453.557,93 (quatrocentos e 

cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e três centavos); JOSÉ PAULO GERRA 

EIRELI – ME, terceira classificada por apresentar o valor global de R$ 461.729,71 (quatrocentos e sessenta e 

um mil, setecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) e a empresa RODOLFO SANDRIN MONTORO 

– ME, quarta classificada por apresentar o valor global de R$ 497.882,83 (quatrocentos e noventa e sete mil, 

oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos)   A CJL por unanimidade aceitou os preços ofertados, 

diante do orçamento constante dos autos elaborado pelo Departamento de Engenharia. 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 

classificação da Proposta, através de qualquer meio de comunicação. 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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