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Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte um, 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 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, Habilitação, Classificação e Julgamento 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”. Conforme Edital publicado na Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo (IMESP), 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 empresas: TECHVIAS 

ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 11.871.903/0001-64, com sede na Avenida Eldes Scherrer de Souza, nº 

975, sala 1223, Parque Residencial Laranjeiras, CEP 29.165-680 na cidade de Serra - ES, protocolou, mas 

não enviou representante na sessão; HTC - BRASIL, PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS 

EIRELLI ME, CNPJ 19.504.306/0001-03, com sede a Rua Romano Ranieri, 266, Jardim Granville, CEP 

86.200-000, na cidade de Ibirorã-PR, protocolou, mas não enviou representante na sessão; LITHA 

ENGENHARIA ENFENHARIA LTDA, CNPJ 27.913.735/0001-62, com sede na Área Rural Barra de Batatal, 

s/nº - Sala 01, Zona Rural, CEP 29.240-000 na cidade de Alfredo Chaves-ES, protocolou, mas não enviou 

representante na sessão e SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ 13.248.873/0001-60, com sede na 

Avenida Prudente de Morais, 601, Zona 07, CEP 87.020-010 na cidade de Maringá-PR; representada pelo 

seu proprietário o Sr. FABIANO MATIAS, portador da Cédula de Identidade RG 9.043.471-3-SSP-PR e do 

CPF 009.113.399-81. Em seguida, a CJL passou a analisar a parte externa dos Envelopes nº 01 – 

Documentação de Habilitação, sendo rubricados os envelopes e documentações pela CJL. 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). Todas as 

empresa apresentaram declaração que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno 

porte. A CJL a unanimidade decidiu HABILITAR as empresas TECHVIAS ENGENHARIA LTDA., LITHA 

ENGENHARIA ENFENHARIA LTDA., e SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA. por estarem de acordo com 

as exigências do edital e INABILITAR a empresa HTC - BRASIL, PROJETOS, OBRAS E 

EMPREENDIMENTOS EIRELLI ME., por não apresentar atestado em nome da licitante que comprove que 

a licitante tenha executado Projeto executivo para pavimentação de no mínimo 5,10 km, conforme solicitado 

no item 9.1.4.3 do edital. Os atestados de capacidade técnica em nome da licitante apresentados são de 

elaboração de projetos executivos de pontes, o único atestado apresentado pela empresa que consta 

elaboração de projeto de pavimentação asfáltica está em nome da empresa ECDR – CONSULTORIA 

EMPRESARIAL E PROJETOS LTDA., CNPJ, nº 17.040.282/0001-53, e o quantitativo apresentado é 

inferior ao solicitado no edital. O item 9.1.4.3 do edital é claro, estabelecendo que o atestado deverá ser 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, portanto, a empresa não 

atendeu a Qualificação Operacional. Devido estar presente apenas o representante da empresa 

SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA., o presidente declarou encerrada a sessão e determinou a publicação 
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da Ata de julgamento da habilitação no Jornal O liberal Regional da cidade de Araçatuba/SP, no site da 

prefeitura, e que a decisão fosse encaminhada por e-mail as empresas ausentes, para conhecimento da 

decisão, e eventual interposição de recurso. A licitante presente concordou a decisão da Comissão quanto a 

fase se habilitação, renunciando o direito de interposição de recurso ou representação. 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 e pela licitante presente. PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ. 
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Presidente 

 

 

ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA 

Membro 

 

  

SERGIO DOMINGOS DA SILVA 

Membro e Secretario 

 

 

SOLIDIPLAN ENGENHARIA LTDA 

FABIANO MATIAS 

 

mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

