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ATA DA REUNIÃO DOS TRABALHOS DE RECEBIMENTO DOS ENV ELOPES DA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08/2022 - PROCESSO Nº 1490/ 2022, QUE CUIDA DA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL,  CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS.  Aos dois dias do 

mês de maio de dois mil e vinte dois, às nove horas e trinta minutos, na sala do 

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 

estabelecida na Rua Sete de Setembro nº 701, Centro, Tremembé/SP, reuniram-se os 

membros da Comissão Permanente de Licitação, doravante COPEL, neste ato 

representada pela Sras. Patrícia Terezinha de Faria, Fernanda de Andrade Lima e Silva e 

Daniele Oliveira Barbosa, de acordo com a Portaria acostada aos autos. Preliminarmente, 

os membros da COPEL receberam os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA das proponentes, a saber: MULTIVALE TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 13.218.700/0001-07, protocolizou seus 

envelopes no dia 02/05/2022 às oito horas e cinquenta minutos conforme protocolo 

constantes nos respectivos envelopes a referida licitante não apresentou representantes 

para acompanhar a presente sessão pública. ERIVELTON NOGUEIRA DE CARVALHO, 

inscrita no CNPJ sob n° 33.624.718/0001-08, protocolizou seus envelopes no dia 

02/05/2022 às nove horas e quinze minutos conforme protocolo constantes nos 

respectivos envelopes, a referida licitante se fez representada pelo Sr. Charles Gregório 

Macedo, conforme consta em procuração acostada aos autos. OSAKA CONSTRUTORA 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 04.769.815/0001-90 protocolizou seus envelopes no dia 

02/05/2022 às nove horas e quinze minutos conforme protocolo constantes nos 

respectivos envelopes a referida licitante se fez representada pelo Sr. Valdomiro 

Joaquim, conforme consta em procuração acostada aos autos. A COPEL realizou as 

pesquisas de praxe quanto a idoneidade dos licitantes participantes, conforme certidões 

conferidas, visitadas pelos representantes presentes e membros da Copel, anexadas aos 

autos. Ato contínuo foram disponibilizados aos representantes presentes os envelopes de 

Habilitação e Propostas das licitantes presentes, os quais atestaram suas 

inviolabilidades, rubricando – os. Na sequência a Presidente da Copel informou que os 

envelopes contendo as propostas seriam lacrados, sendo o ato acompanhando pelos 

representantes presentes que atestaram a inviolabilidade do lacre do referido envelope, 

rubricando-o. Ato contínuo a Presidente da Copel informou a abertura dos envelopes 

contendo a documentação das licitantes participantes, disponibilizando os referidos 

documentos para análise e rubrica pelos representantes dos licitantes presentes e 
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membros da Copel. A presidente da Comissão informou ainda que os envelopes 

contendo a documentação após abertos seriam remetidos à Secretaria de Obras Públicas 

e Serviços Urbanos para avaliação da documentação referente a parte técnica (ACERVO 

TÈCNICO), nos termos do artigo 43 §3° da Lei 8.666/93. A presidente da Copel 

disponibilizou aos representantes presentes a oportunidade de constar em ata os 

apontamentos que considerarem pertinentes, sendo registrado pelo representante da 

licitante Pelo representante da empresa OSAKA CONSTRUTORA EIRELI, Sr. Valdomiro 

Joaquim foi apontado o quanto segue: “A empresa Multivale não apresentou as notas 

explicativas conforme solicitado no item 3.4.2.1 do edital; analisando o balanço 

patrimonial da referida empresa constatou que o Ativo Circulante e Passivo apresentado 

é inferior a 1 (um), sendo que o edital exige que seja igual ou superior a 1 (um) conforme 

disposto no item 3.4.3.1; o cadastro municipal da empresa em questão emitido pela 

Prefeitura Municipal de Taubaté não está atualizado desde o ano de 2016 no entanto, o 

documento em questão traz a informação de que qualquer alteração deve ser 

comunicada no prazo máximo de 30 dias, ocorre que em outubro de 2021 a empresa  

sofreu alterações em seu contrato social e não comunicou a prefeitura; a empresa não 

atendeu também o item 3.3.3 do edital no que diz respeito a portões e gradis tubulares 

em tela de ação galvanizado. Pela empresa Erivelton Nogueira de Carvalho deixou de 

apresentar a garantia da proposta exigida no item 3.4.4 do edital.” O representante da 

empresa Osaka Construtora faz constar ainda, que apresentou a declaração de 

microempresa com relação a sua própria empresa e que ainda não tem conhecimento 

pleno se deveria ou não apresentá-la haja vista está em curso o período para 

apresentação do balanço patrimonial do ano de 2021, deixando claro que não está 

agindo de má fé.” O representante da empresa ERIVELTON NOGUEIRA DE 

CARVALHO, Sr. Charles, nada constou em ata, embora ciente e assegurado seu direito 

de fazê-lo. Desta forma, a COPEL decidiu encerrar os trabalhos com posterior divulgação 

do resultado referente à HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO  na forma preconizada pela 

legislação vigente, em especial no Diário Oficial do Município, buscando atender ao 

disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, bem como item 17.2. do edital. Nada mais 

havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, às onze horas e vinte e quatro minutos 

lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos presentes e será divulgada no Diário 

Oficial Eletrônico do Município. 

 


