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PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030/2020 

TOMADA DE PREÇOS 002/2020 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

Aos 03 dias do mês de março de 2020, às 09:30 horas, na Prefeitura Municipal de Cunha, reuniu-se a 

Comissão de Licitação, para proceder a abertura dos envelopes de “habilitação” e "proposta de 

preços" oferecidas à licitação modalidade Tomada de Preços n° 002/2020, para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 

VIAS DO MUNICÍPIO DE CUNHA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL 

E SEUS ANEXOS. O edital foi publicado através dos meios de imprensa oficial da União, Estado – 

D.O.E. e jornal de grande circulação no município e na região. Protocolaram os invólucros de 

habilitação e proposta comercial, as empresas TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E 

ACESSÓRIOS LTDA, TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

e ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI, e se fez presente ao ato público o representantes legal da 

empresa ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI, Sr Waldemir José Rodrigues da Silva e o Sr. João 

Carlos Ataíde, representante da empresa TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA. Foi consultado o site do TCESP para verificar se as empresas participantes foram 

apenadas. Em consulta somente a empresa ELETROWAL CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou 

restrição junto a Prefeitura Municipal de Pedreira, com fundamentação no art. 87, III (suspensão 

temporária/impedimento de contratar), mas de acordo com a Súmula 51 do TCESP, aplica-se a 

penalidade somente no órgão sancionador, podendo a empresa seguir no certame. Nenhuma das 

empresas participantes apresentaram enquadramento como ME/EPP e não poderão utilizar-se dos 

benefícios que constam em lei para estes tipos de empresa. Passado a fase inicial, foi solicitado aos 

presentes que conferisse e rubricasse o envelopes. Passou-se então a abertura do envelope contento 

a habilitação no qual a Comissão de Licitação constatou a regularidade dos documentos 

apresentados. Após analise constatou a regularidade na documentação de habilitação das empresas 

TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e ELETROWAL 

CONSTRUÇÕES EIRELI. A empresa TECNOLAMP DO BRASIL LAMPADAS E ACESSÓRIOS 

LTDA, foi inicialmente inabilitada pois apresentou acervo técnico para instalação de iluminação 

natalina, não apresentando no descritivo dos serviços o quantitativo mínimo exigido no item 9.1.3. 

Assim a Comissão entendeu que não atendeu os critérios de habilitação. Como o representante da 

empresa inabilitada não estava presente, a Sessão Pública será suspensa e aberto o prazo recursal 

de acordo com o at. 109 da Lei de Licitações. Sem protestos a serem consignados, foram encerrados 

os trabalhos, aguardando pelo prazo recursal, previstos no edital e Lei n
o
 8666/93 e suas alterações, 

para prosseguimento nos termos da legislação mencionada. 

Cunha, 03 de Março de 2020. 
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