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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 007/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019 

EDITAL Nº 007/2019 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PSF 
C NO BAIRRO JARDIM CIDADE NOVA, CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO 
JARDIM ALVORADA E CONTINUAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UBS D NO BAIRRO CENTRO, CON-
FORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 

 

Aos 18 dias de fevereiro de 2019, às 15h00min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito 
na Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP, CEP: 12.525-000, a Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada pela Portaria nº 083/2018, composta pelos seguintes membros: André Luís Soares de 
Oliveira, Júlio Bustamante Sá e Júlia Pereira Melo de Moura, sob a presidência do primeiro, reuniu-se para 
proceder à abertura da licitação sob a modalidade Tomada de Preço nº 001/2019 para contratação de empresa 
para prestação dos serviços acima citados. 

Apresentaram envelopes dentro do horário estabelecido, as empresas abaixo citadas e seus devi-
dos representantes: 

 EMPRESA: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, portadora do CNPJ nº 08.653.047/0001-
66, sem representante credenciado. 

 
Realizada vistoria dos envelopes e constatado que todos estavam devidamente lacrados, os 

presentes os rubricaram e após a comissão iniciou os trabalhos com a abertura dos envelopes 01- Documentos 
de Habilitação. Os envelopes foram abertos e franqueados a todos os presentes, e os documentos foram 
examinados, conferidos e rubricados pelos membros e pelos representantes legais. 

A Comissão após análise dos envelopes de habilitação chegou-se ao seguinte resultado: 

 EMPRESA: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, INABILITADA. 

A Empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, foi considerada inabilitada por descumprir o 

item 9.1.3 – a) do Edital: Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado ou 

Certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, 

necessariamente em nome do licitante, comprovando a execução de serviços de características 

semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalentes aos licitados, nos quantitativos mínimos 

abaixo indicados. 

Em seguida, a Comissão considerou a licitação FRACASSADA, tendo em vista a INABILITAÇÃO da 

única empresa participante. 

Não havendo necessidade de ser suspensa a licitação para análise das propostas, ou para a 

realização de diligências ou consultas a Comissão comunicou aos licitantes presentes a sua decisão, baseada 

nos fatores e critérios estabelecidos no edital. 

A Comissão encaminhará o presente processo para autoridade competente para conhecimento e 

deliberação. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes.   
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A comissão tornará público o resultado desta sessão. 

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes. 

A comissão tornará público o resultado desta sessão. 

 

 

 

 

__________________________ 

André Luís Soares de Oliveira 

Presidente 

 

 

__________________________ 

Júlio Bustamante Sá 

Membro 

 

 

__________________________ 

Júlia Pereira Melo de Moura 

Membro 
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______________________________________ 

CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI 

Eduardo Augusto Baptista Martinelli 

RG nº 63.687.308-0 e CPF nº 007.702.759-07 

 


