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Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 004/2018, sendo os Senhores: Ronaldo 

Bistaffa, Sergio Domingos da Silva e Katia Cristina Alves Pereira, presidida pelo primeiro e secretariada 

pelo último, para Abertura, Habilitação, Classificação e Julgamento da Tomada de Preços nº 002/2018, 

cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada para, em regime de execução de 

empreitada por preço global, executar a obra de recape em vias públicas no distrito de 

Vicentinópolis. Conforme Edital publicado na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (IMESP), no 

Jornal O Liberal Regional da Cidade de Araçatuba/SP, no Jornal DCI – Diário do Comércio e Indústria 

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

http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos. Apresentou envelope nº 01 – 

Documentação de Habilitação e envelope nº 02 – Proposta de Preços a empresa: JR SANTA FÉ 

PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI., CNPJ 65.472.078/0001-54, estabelecida na Rodovia 

SP 320, S/N, Zona Rural, na cidade de Santa Fé do Sul, estado de São Paulo,  representada neste ato 

pelo seu bastante procurador Sr. BRUNO NILSEN COSTA, portador do RG nº 29.564.320-SSP/SP. 

Em seguida, a Comissão e o licitante presente passou a analisar e rubricar a parte externa do Envelope 

nº 01 – Documentação de Habilitação. Ninguém contestando o envelope procedeu-se à abertura do 

mesmo, sendo rubricadas as documentações pelos membros da CJL e pelo licitante presente. Após, 

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

licitantes, sendo realizada a leitura, averiguação quanto à autenticidade das certidões apresentadas 

(via internet), a CJL por unanimidade decidiu habilitar a empresa, por atender os requisitos 

estabelecidos no edital, a qual o licitante presente renunciou o direito de interposição de qualquer 

recurso quanto a fase de Habilitação. A CJL passou à abertura do envelope nº 02 – proposta, sendo 

rubricado o envelope pela CJL. Em ato contínuo, a CJL classificou a proposta por estar de acordo com 

as exigências do edital ficando classificada da seguinte forma: JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÕES EIRELI., primeira classificada, por apresentar o valor total global de R$ 426.125,06 

(quatrocentos e vinte e seis mil, cento e vinte e cinco reais e seis centavos). A CJL por unanimidade 

aceitou os preços ofertados, diante do orçamento constante dos autos elaborado pelo Departamento de 

Engenharia, o que a licitante presente concordou com a presente decisão e renunciou a interposição de 

qualquer recurso ou representação quanto ao julgamento da proposta. Nada mais tendo ocorrido, o 

Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata fora lavrada por mim, Katia Cristina Alves 

Pereira, membro e secretário, indo assinada por mim e pelos demais membros da CJL e pelo licitante 

presente. PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ. 

 

 

RONALDO BISTAFFA 

Presidente 

 

 

SERGIO DOMINGOS DA SILVA 

Membro 
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JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI. 

Sr. BRUNO NILSEN COSTA 

RG nº 29.564.320-SSP/SP 


