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ATA DE JULGAMENTO - HABILITAÇÃO 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021 - PROCESSO Nº 1004/2021 

 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM 
E SINALIZAÇÃO DAS RUAS JUNDIAÍ E OLÍMPIA NO PARQUE AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE 
RIO GRANDE DA SERRA. 

 
 

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (2021), às 10h00min, 
reuniram-se no Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Rio Grande da 
Serra, situada na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP; a Comissão 
Permanente de Licitações – COPEL com a Presidente Juliana Oliveira da Silva e os membros: 
Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra, Samuel Ricardo Lopes de Almeida, Verônica 
Rodrigues e Vinicius Cardoso Alves da Silva, consoante a nomeação pela Portaria nº 
089/2021 de 21/01/2021, para análise dos documentos das licitantes participantes na 
Tomada de Preços em epígrafe. 
 
Ressalta-se que a Equipe Técnica da Secretaria de Obras e Planejamento realizou a análise 
dos documentos quanto a qualificação técnica, conforme folhas 620 à 624 do processo 
1004/2021. 

  
Aberta a sessão, a Comissão passa a realizar a análise dos documentos de habilitação 
apresentado pelas empresas. E após a análise das documentações, a Comissão faz as 
seguintes considerações: 

 
As empresas RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, EMPARSANCO ENGENHARIA 
S/A e VIAPRECISA TERRAPLENAGEM EPP, encontram-se com as documentações em 
conformidade aos requisitos editalícios, sendo então declaradas HABILITADAS. 

 
Na empresa ENGTEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA, não foi localizado em seu objeto 
social a atividade que seja pertinente ao objeto a ser licitado conforme item 2.12 alinea d 
do edital. Segundo análise da documentação técnica feita pela Secretaria de Obras e 
Planejamento a empresa não apresentou atestados compatíveis com a complexidade 
exigida à execução do objeto de licitação. Conforme item 4.1.4.d do edital: 
 

4.1.4.d) Atestados de capacidade técnica emitidos, por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, acompanhado do 

Certificado de Acervo Técnico - CAT, emitido em nome do 

profissional citado na alinea “c” acima, comprovando a execução 

de serviços de características semelhantes e de complexidade 

tecnológica e operacional pertinente e compatível com o objeto 

da licitação, considerada como parcela de maior relevância 

técnica, a execução dos serviços elencados abaixo: 
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I. Abertura de Caixa até 40cm, inclui escavação, compactação, 

transporte e preparo do sub-leito; 

II. Assentamento de paralelepípedos sobre areia; 

III. Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP100, inclusive 

encostamento de terra – FCK=20,0MPA; 

IV. Passeio de concreto FCK=15,0MPA, inclusive preparo de caixa e 

lastro de brita. 

 

A Comissão decide pela INABILITAÇÃO da empresa ENGTEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
LTDA. 

 

Por fim, ficarão todos intimados nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “a” da Lei de 
Licitações n° 8.666/1993, e alterações posteriores, não havendo interposição de recurso fica 
desde já agendada a data do dia 15 de setembro de 2021 às 10 horas para abertura dos 
envelopes 2 – Proposta. 

 
Registre-se que os envelopes contendo as Propostas de Preços permanecerão em poder 
desta Comissão, a fim de garantir a lisura do procedimento licitatório. 

 
Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a ata, que lida e conferida 
vai assinada pelos membros da comissão. 

 
 

Juliana Oliveira da Silva 
Presidente 

 
 

Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra 
Membro 

 
 

Samuel Ricardo Lopes de Almeida 
Membro 

 
 

Veronica Rodrigues 
Membro 

 
 

Vinicius Cardoso Alves da Silva  
Membro 

 


