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2º ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº 189/2020 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020 

EDITAL Nº 027/2020 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 

FRANCISCO DE ASSIS GALVÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS 

ANEXOS.  

 

Aos 25 dias de junho de 2020, às 14h00min, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 

Potim, sito à Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP, a Comissão Permanente de 

Licitações, nomeada pela Portaria Nº 079/2020, composta pelos seguintes membros: André Luís Soares 

de Oliveira, Bruno Camilo França de Abreu e Maurino Pena da Silva Júnior, sob a presidência do primeiro, 

reuniu-se, em sessão reservada, para definir sobre a habilitação das empresas participantes da licitação 

sob a modalidade Tomada de Preços Nº 009/2020 para contratação de empresa para prestação dos 

serviços acima citados. 

Após Análise da documentação apresentada, realizadas as diligências necessárias para a 

elucidação das dúvidas técnicas existentes, a Comissão Municipal de Licitação e Avaliação decidiu pela 

HABILITAÇÃO das empresas abaixo citadas: 

 EMPRESA: EDE TERRAPLANAGEM PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES EIRELI; 

 EMPRESA: CONSTRUTORA ZADAR LTDA “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”. 

 

Foi considerada INABILITADA as empresas abaixo citadas: 

 EMPRESA: CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI, pelo não atendimento ao Edital 

referente ao Item 9.1.3, a1) – a empresa não apresentou, conforme solicitado no item, atestado de 

capacidade técnica em nome da empresa licitante, referente à execução de objeto de características 

semelhantes e/ou compatíveis, nos quantitativos mínimos solicitados. 

Em relação aos pontos apontados pela empresa Construtora Zadar Ltda “Em Recuperação 

Judicial” na 1ª Ata de Abertura dos Envelopes de Habilitação, foi realizado diligência junto ao setor 

técnico da Prefeitura, Secretaria de Planejamento, o qual após análise confirmou o atendimento aos itens 

das parcelas de maior relevância apontados. 

Ao Cartório Azevedo Bastos, utilizado pela empresa EDE Terraplanagem Pav. Eng. E Const. 

Eireli para autenticação digital de atestados de capacidade técnica fornecidos, a Comissão Municipal de 

Licitação entende que deve ser aplicada a regra da legislação federal, admitindo-se a autenticação em 

qualquer Cartório do território brasileiro, possuidor de fé pública e que tal obrigatoriedade observada no 

Provimento Nº 22/2013, Art. 209 da CGJ/TJ-SP, infere-se somente aos documentos produzidos no 

exercício da atividade notarial, como escrituras públicas, procurações públicas, atas notariais, etc. 

Em seguida, a Comissão decidiu pela suspensão da Sessão para publicação dos resultados de 

Habilitação. 

Fica aberto o prazo recursal estabelecido pela lei de licitações e contratos. 

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. 

 

 
 

__________________________ 
André Luís Soares de Oliveira 

Presidente 
 
 
 

__________________________ 
Bruno Camilo França de Abreu 

Membro 
 
 
 

_____________________________ 
Maurino Pena da Silva Júnior 

Membro 


