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20 ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Nº  311/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 009/ 2021
EDITAL Nº  056/2021 '

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS
RUAS DO BAIRRO MIGUEL VIEIRA, POTIM/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇõES CONSTANTES DO
EDITAL E SEUS ANEXOS.

Aos 22 dias de setembro de 2021, às 12h00min, 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, nómeada pela Portaria Nº 190/2021, composta pelos seguintes membros: Bruno Camilo França
de Abreu, Maurino Pena da Silva Júnior e Evelin Franciane da Silva Santos, 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 009/2021 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: ESKELSEN ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Foram consideradas INABILITADAS as empresas abaixo citadas:

.EMPRESA: EDE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇõES E CONSTRUÇõES LTDA, pelo não
atendimento ao Edital referente ao Item 9.1.1.1 - a empresa não apresentou, conforme solicitado no
item, C.R.C. (Certificado do Registro Cadastral), em plena validade, emitido pelo Departamento de
Licitação da Prefeitura Municipal de Potim/SP;

. EMPRESA: F. R. DA 5. OLIVEIRA ME, pelo não atendimento ao item 9.1.3 do Edital, pois não foi
possível, conforme diligência realizada, verificar a veracidade do atestado de capacidade técnica fornecido
pela licitante, em nome desta, tendo em vista que a mesma apresentou um contrato firmado com a
empresa emissora do atestado, mas sem comprovação através de nota Fiscal ou outro documento
equivalente, de que o serviço apontado já foi realizado. Sendo assim, o atestado fornecido não pode ser
considerado para julgamento do atendimento às parcelas de maior relevância, listadas no item.

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.
A comissão tornará público o resultado desta sessão.
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