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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 

Aos 16 dias do mês de outubro de 2019, 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° 004/2019, para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DECK, MIRANTE NO PARQUE 

LAVAPES E REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO ENTORNO, CNFORME AS 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O edital foi publicado 

através dos meios de imprensa oficial do Estado – D.O.E. e jornal de grande circulação no 

município e na região. Protocolaram os invólucros de habilitação e proposta comercial, as 

empresas MARPRADO CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, ECOVALE CONSTRUÇÕES EIRELI e 

CONSTRUTORA EABM SJCAMPOS EIRELI. Compareceu a Sessão Pública a Sra. Gabriela 

Marin Silva, para representar a empresa MARPRADO CONSTRUÇAO CIVIL LTDA, 

apresentando somente a procuração sem fazer acompanhar o Contrato Social para conferência. 

Foi informada que independente do credenciamento será garantido a vista ao processo e prazo 

de recurso previsto no art. 109 da Lei de Licitação e a mesma irá acompanhar os tramites do 

processo. As empresas participantes apresentaram enquadramento como Micro Empresa com a 

finalidade de 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 após verificado todos os documentos e 

principalmente a capacidade técnica a Comissão de Licitação que todas as empresas 

apresentaram comprovação compatível com o licitado, constatando assim a regularidade na 

habilitação da empresa participante. Como os representantes das empresas não estavam 

presentes 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 no 8666/93 e suas alterações, para 

prosseguimento nos termos da legislação mencionada. 

 

 
Cunha, 16 de Outubro de 2019. 

 
 
 

Comissão: 
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