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ATA DE ABERTURA 
 

PROCESSO Nº 065/2015/PMES - CONVITE Nº 013/2015 

  
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às 9h 40 min, na Sala da Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria de Faria, 71, Centro, 
Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-se à abertura da sessão, para o julgamento do presente 
procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações composta pelo 
Presidente: Paulo Reinaldo de Faria, Lilian Mantovani Pinto de Toledo e Silvia Carla Rodrigues de 
Morais, membros da Comissão. Após a entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 - Proposta com 
encerramento para a entrega dos mesmos às 09h e 30 min, e logo após a lavratura da ata referente ao 
Convite nº 013/2015, do corrente ano, para a Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de obras de engenharia, visando à pavimentação do trecho inicial da Estrada de 
Acesso ao Mirante do Cristo, com fornecimento de materiais, conforme especificações descritas 
no anexo II – Memorial Descritivo do Edital. Foram convidadas a participar do presente certame, pela 
Divisão de Licitações, sendo que os editais foram encaminhados por e-mail, em 19/06/2015, conforme 
páginas da caixa de mensagens enviadas anexas ao processo (licitacao@socorro.sp.gov.br), as 
seguintes empresas: 1) JG CONSTRUTORA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP 
(ricardo.terplan@hotmail.com) 2) SMART SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA 
(murilo@smartengenharia.com) e 3) JAGUARY INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E  COMERCIO 
LTDA ( construtorajaguary@ig.com.br). Todas as empresas convidadas a participar do presente convite 
encaminharam os protocolos de recebimento do convite manifestando o interesse em participar da 
licitação. Entregaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, as empresas: JG 
CONSTRUTORA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP (Protocolo 8260/2015), SMART 
SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (Protocolo 8262/2015) e JAGUARY INCORPORAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA (Protocolo 8259/2015). Procedendo-se a abertura da sessão 
constatou-se que as empresas licitantes não contavam com representantes presentes. Procedendo-se a 
abertura dos envelopes de Habilitação, conferidos e rubricados pela Comissão, sendo que após análise 
de rotina verificou-se que a empresa JG CONSTRUTORA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP 
não apresentou a Certidão Conjunta de Regularidade relativos a Tributos Federais (Negativa ou Positiva 
com efeito de Negativa), descumprindo o item 6.3.4 do edital; Apresentou cópia simples sem 
autenticação da Capacitação Técnico – Profissional – através de atestado acompanhado da Certidão de 
Acervo Técnico (CAT)  o qual não comprova a parcela de relevância exigida em edital (Camada de 
rolamento em concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ), descumprindo os itens 6.4.2 e 6.7 do 
edital; Apresentou cópia simples sem autenticação do Contrato de Prestação de Serviços do Engenheiro 
Civil, descumprindo os itens 6.4.2.1 e 6.7 do edital; Apresentou cópia simples sem autenticação do 
Atestado de Capacitação Técnico – Operacional, descumprindo os itens 6.4.3  e 6.7 do edital; 
Apresentou Certidão Negativa de falência ou concordata, ou recuperação judicial expedida com prazo 
superior a 90 dias da data da abertura  dos  envelopes conforme exigência do edital, ou seja, a certidão 
esta vencida, descumprindo os itens 6.5, “a”  e 6.7 do edital; Apresentou cópia da Certidão do CREA da 
empresa e do engenheiro com prazo de validade vencido, descumprindo os itens 6.6.6 e 6.7 do edital, 
desta forma a empresa deve ser inabilitada no presente certame por não ter cumprido com as exigências 
do edital.  A empresa SMART SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA apresentou cópia simples sem 
autenticação do Contrato Social da Empresa, descumprindo o item 6.7 do edital; Não apresentou a 
Certidão Conjunta de Regularidade relativos a Tributos Federais (Negativa ou Positiva com efeito de 
Negativa), descumprindo o item 6.3.4 do edital; Apresentou cópia simples sem autenticação da 
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Capacitação Técnico – Profissional – através de atestado acompanhado da Certidão de Acervo Técnico 
(CAT)  o qual não comprova a parcela de relevância exigida em edital (Camada de rolamento em 
concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ), descumprindo os itens 6.4.2  e 6.7 do edital; 
Apresentou cópia simples sem autenticação do Contrato de Prestação de Serviços do Engenheiro Civil, 
descumprindo os itens 6.4.2.1 e 6.7 do edital; Apresentou cópia simples sem autenticação do Atestado 
de Capacitação Técnico – Operacional, descumprindo os itens 6.4.3  e 6.7 do edital; Não apresentou a 
indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, descumprindo o item 6.4.5 do edital; 
Não apresentou Certidão Negativa de falência ou concordata, ou recuperação judicial, descumprindo o 
item 6.5, “a”, desta forma deve a empresa ser inabilitada no presente certame. A empresa JAGUARY 
INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA apresentou toda a documentação em 
conformidade com o exigido no edital. Quanto ao disposto no item 6.7.10 (A comprovação de 
enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderá ser 
realizada através de apresentação de comprovante de opção pelo simples nacional ou de 
Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial competente), constatou-se que 
apenas a empresa JG CONSTRUTORA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP apresentou dentro 
do envelope nº 01 “Habilitação”, declaração/documentos de enquadramento no porte de ME 
(MICROEMPRENDEDOR) e EPP (EMPRESA DE PEQUENO PORTE) nos termos da Lei Complementar 
nº 123/2006 de 14/12/2006, alterada pela Lei 147/2014.  Após análise de rotina a Comissão verificou os 
documentos apresentados pelas empresas e a veracidade e autenticidade das certidões apresentadas, 
nos termos do item 6.7.3 das empresas através dos sites: www.receita.fazenda.gov.br (CNPJ, Certidão 
Conjunta), www.cadesp.fazenda.sp.gov.br (Cadastro de Contribuinte de ICMS), www.tst.jus.br; (CND 
Trabalhista) e www.tjsp.jus.br (Certidão de Falência e Concordata), http://www.creasp.org.br  (CREA da 
empresa e de seus respectivos responsáveis técnicos), www.dividaativa.pge.sp.gov.br/ (Certidão Estadual), 
www.dividaativa.pge.sp.gov.br (CND estadual) e www.sifge.caixa.gov.br (FGTS-CRF), 

http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm, confirmando a validade e procedência 
das mesmas.  Diante do exposto, esta Comissão verificou que não há possibilidade de se apurar três 
propostas válidas no presente certame tendo em vista que haviam 03 (três) empresas participando da 
presente licitação e com a inabilitação de 02(duas) das empresas e da habilitação de apenas 01(uma) 
empresa não pode ser dado prosseguimento ao certame. Esta Comissão Municipal de Licitações do 
Município de Socorro considerando o acima exposto declarou FRACASSADO o Convite e concedeu aos 
licitantes o prazo recursal de 02 (dois) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal 
de Licitações. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitações, 
composta por Paulo Reinaldo de Faria, Lilian Mantovani Pinto de Toledo e Silvia Carla Rodrigues de 
Morais. Nada mais havendo a constar, eu ____________ (Paulo Reinaldo de Faria), digitei e conferi. 
Encerro a presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão.   
 
 

Socorro, 29 de junho de 2015. 
 
 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo 
Membro da Comissão 

 
 

Silvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão 
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