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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 007/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020 

EDITAL Nº 011/2020 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTINUAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO 
ESCOLA AMADOR GALVÃO CÉSAR, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.  

 

Aos 26 dias de março de 2020, às 10h00min, 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 015/2020, composta pelos seguintes membros: 
Bruno Camilo França de Abreu, Maurino Pena da Silva Júnior e Júlia Pereira Melo de Moura, sob a 
presidência do primeiro, devido à ausência do Presidente André Luís Soares de Oliveira, reuniu-se para 
proceder à abertura da licitação sob a modalidade Tomada de Preço Nº 004/2020 para contratação de 
empresa para prestação dos serviços acima citados.  

Apresentaram envelopes dentro do horário estabelecido, as empresas abaixo citadas e seus 
devidos representantes: 

 EMPRESA: SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI, portadora do CNPJ nº 16.701.576/0001-
16, representada pela Sra. Sâmera Dayse da Silva Ribeiro, CPF: 390.192.918-58. 

 EMPRESA: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, portadora do CNPJ nº 08.653.047/0001-
66, representada pelo Sr. Eduardo Augusto Baptista Martinelli, CPF: 007.702.759-07. 

 EMPRESA: OSAKA CONSTRUTORA EIRELI, portadora do CNPJ nº 04.769.815/0001-90, 
representada pela Sr. Valdomiro Joaquim, CPF: 267.841.038-23. 

 EMPRESA: EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI, portadora do CNPJ 
nº 57.805.087/0001-91, sem representante.   

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 representante credenciada da empresa SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI solicitou 

que constasse em ata que a empresa EDE não possui em seus atestados estrutura metálica, calha, 

rufos e afins e piso de alta resistência e revestimento texturizado acrílico. A empresa OSAKA 

possui duplicidade de atestados e não possui em seus atestados estrutura metálica e piso de alta 

resistência. A empresa EABM não possui em seus atestados revestimento texturizado e piso de 

alta resistência. 

O representante credenciado da empresa CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI 

solicitou que constasse em ata que a empresa EDE não possui estrutura metálica, calhas e rufos, 

forro, textura e cerâmica. Da empresa OSAKA deve-se desconsiderar os atestados apresentados 

da Multcom e Construbasa. A empresa não possui os atestados de compactação, estrutura 

metálica e textura. 
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O representante credenciado da empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI solicitou que 

constasse em ata que a empresa Silva Ribeiro apresenta Acervos do CREA com falta de 

informações e falta de chancela do CREA do profissional. Da empresa EABM, o atestado 

apresentado é de um órgão público e foi dado por uma empresa privada. Da empresa EDE os 

atestados técnicos não são compatíveis com a execução de obras conforme determina o objeto 

desta licitação. 

Em seguida, a Comissão decidiu pela suspensão da Sessão para as devidas análises técnicas dos 
apontamentos registrados, e julgamento de toda documentação de habilitação.  

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

 
 

 

 

_____________________________ 

Bruno Camilo França de Abreu 

Presidente 

 

 

 

_____________________________ 

Maurino Pena da Silva Júnior 

Membro 

 

 

 

 

_____________________________ 

Júlia Pereira Melo de Moura 

Membro 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

 

______________________________________ 

SILVA RIBEIRO CONSTRUÇÕES EIRELI  

Sâmera Dayse da Silva Ribeiro  

CPF: 390.192.918-58 
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______________________________________ 

CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI  

Eduardo Augusto Baptista Martinelli  

CPF: 007.702.759-07 

 

 

 

______________________________________ 

OSAKA CONSTRUTORA EIRELI  

Valdomiro Joaquim  

CPF: 267.841.038-23  

 

 

 

 


