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ATA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TOMADA DE PREÇOS 006/2021. 

 

“VOCÊ FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 

 

1 

Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às 09h00min, 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 011/2021, sendo os Senhores: Ronaldo Bistafa, Antônio Roberto de Oliveira e Sergio 

Domingos da Silva, presidida pelo primeiro e secretariada pelo último, para Abertura dos envelopes nº 02 – Proposta 

de Preços e Classificação das Propostas da Tomada de Preços nº 006/2021, cujo objeto visa a “Contratação de 

empresa especializada para elaboração de projeto Executivo padrão DER, para aprovação junto ao DER para 

execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem e obras de arte necessárias ao longo do trecho de 

aproximadamente 8,5 km, que liga o perímetro urbano da Sede do Município a Ponte do Ribeirão Lambari / 

Prainha Municipal, na estrada Municipal Odilon Donizete Florêncio de Atayde, sentido Município de Sud-

Menucci”. Tendo em vista, a habilitação das TECHVIAS ENGENHARIA LTDA., LITHA ENGENHARIA 

ENFENHARIA LTDA., e SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA. e a inabilitação da empresa HTC - BRASIL, 

PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME., com a referida decisão, encaminhada por e-mail para 

as empresas e publicada no site http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos, para conhecimento 

das mesmas, diante do encerrado o prazo recursal quanto a fase de habilitação a CJL encaminhou no dia 04/11/2021, 

convocação para as empresas habilitadas participarem da sessão de abertura dos envelopes propostas, no dia 

05/11/2021 as 09:00 hs, a convocação também foi publicada no site http://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-

editais-concursos. Além dos e-mails e publicações, as empresas foram avisadas por telefone, a qual encaminharam 

via e-mail que receberam a convocação. No dia e horário marcado para abertura dos envelopes propostas nenhuma 

empresa enviou representante. Em ato contínuo a CJL passou à abertura do envelope nº 02 – proposta, sendo 

rubricado os envelopes pela CJL. Em seguida, a CJL passou a julgar o mérito das propostas das empresas 

habilitadas, sendo declarada classificada por atender as exigências contidas no edital pelo critério de menor preço 

global e classificando-a da seguinte forma: SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA, primeira classificada por apresentar o 

valor global de R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais), LITHA ENGENHARIA ENFENHARIA LTDA., 

segunda classificada por apresentar o valor global de R$ 213.369,17 (duzentos e treze mil, trezentos e sessenta e 

nove reais e dezessete centavos) e TECHVIAS ENGENHARIA LTDA., terceira classificada por apresentar o valor 

global de R$ 285.705,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinco reais). A CJL aceitou o preço ofertado por 

estarem abaixo dos preços orçados constantes nos autos do processo. O envelope lacreado referente a proposta da 

empresa HTC - BRASIL, PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME., permanecerá guardado no 

departamento de licitação à disposição da empresa para retirá-lo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, após o decurso 

deste prazo o envelope será incinerado. O Presidente da CJL declarou encerrado os trabalhos. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a presente Sessão. A presente ata fora lavrada por mim, Sergio Domingos da Silva, membro 

secretário, indo assinada por mim e pelos demais membros da CJL.PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ. 
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