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ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2015 - Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Construção de um 
terminal de ônibus no Município de Socorro/SP, com fornecimento de materiais, financiado 
através de convênio  firmado entre o Município de Socorro e a Caixa Econômica Federal/Governo 
Federal/Ministério das Cidades, contrato de repasse nº 802647/2014, processo nº 2580.1015442-
90/2014, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. Aos vinte 
e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 15h 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 15h e 30 

min, e logo após a lavratura da ata referente ao Tomada de Preços nº 021/2015, para a Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de obras de engenharia visando a Construção 
de um terminal de ônibus no Município de Socorro/SP, com fornecimento de materiais, financiado 
através de convênio  firmado entre o Município de Socorro e a Caixa Econômica Federal/Governo 
Federal/Ministério das Cidades, contrato de repasse nº 802647/2014, processo nº 2580.1015442-
90/2014, conforme especificações contidas no Anexo III do edital – Memorial Descritivo. 
Verificando ainda que o edital foi publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Jornal de grande circulação e no Jornal Oficial do Município e disponibilizado no site oficial da municipalidade 
(www.socorro.sp.gov.br) nos termos estabelecidos em lei, sendo ainda que através da verificação dos 
comprovantes de retirada de edital através da internet, constatando-se que 09 (nove) empresas acessaram o 
download de retirada do edital, e a municipalidade encaminhou e-mail a empresas que solicitaram via e-mail, 
conforme print’s de retirada anexos ao processo, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os 
requisitos legais para a publicidade e transparência do certame.  Protocolaram, os envelopes n° 01 – 
Habilitação e de n° 02 – Proposta, as seguintes empresas: 1) ESTEFANO & QUINTANILHA 
CONSTRUTORA LTDA (protocolo nº 014243/2015); e CONTRUTORA NORBEX LTDA. (protocolo 
014263/2015).  Sendo que após análise de rotina dos documentos apresentados pelas empresas e verificada 
ainda a veracidade e autenticidade da certidões apresentadas pelas empresas através dos sites: 
www.receita.fazenda.gov.br (CNPJ, Certidão Conjunta da União), www.cadesp.fazenda.sp.gov.br (Cadastro 
de Contribuinte de ICMS), www.tst.jus.br (CND Trabalhista), http://www.creasp.org.br (CREA da empresa e 
de seus respectivos responsáveis técnicos), www.dividaativa.pge.sp.gov.br (CND estadual), 
http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de apenados), 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp  (CRF do FGTS),  confirmando a validade 
e procedência das mesmas, e o site www.tjsp.jus.br (Certidão de Falência e Concordata) estava indisponível 
para verificação da autenticidade, conforme print da página anexo ao processo e os demais documentos 
foram verificados junto aos sites oficiais anteriormente para formalização do CRC. A empresa ESTEFANO & 
QUINTANILHA CONSTRUTORA LTDA não apresentou o vínculo de trabalho com o Engenheiro Eletricista 
descumprindo o item 7.3.1.3 do edital, apesentou ainda as declarações exigidas nos itens 7.5.1 “c”, “d”, “e”, 
“f” e “g” sem a devida assinatura e ainda no corpo da declaração exigida no 7.5.1 “g” o objeto constante no 
corpo do texto era divergente ao objeto ora em licitação, devendo a mesma ser inabilitada no presente 
certame.  A Comissão, tendo em vista a necessidade de análise da qualificação técnica apresentada pela 
empresa CONTRUTORA NORBEX LTDA conforme exigência do item 7.3 e subitens do edital e com 
fundamento no item 23.13 do Edital e § 3º do art. 43 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, resolveu abrir 
diligência junto ao Departamento de Engenharia e Projetos e, devido o avançar da hora a presente Comissão 
suspendeu a sessão para dar continuidade aos trabalhos no dia seguinte a partir das 11horas. Aos vinte e 
três dias do mês de dezembro de 2015, às 11h30, compareceu a presente sessão a Sra. Luciana Pelatieri 
Siqueira, Diretora do Departamento de Engenharia e Projetos, a qual após realizar a análise da 
documentação de Qualificação Técnica confirmou que a empresa comprovou todas as parcelas de 
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relevância, exigidas no edital para a comprovação da qualificação técnica profissional (item 7.3.1.2) e 
comprovou a Qualificação Operacional (item 7.3.1.1). Diante do exposto e por estar com as documentações 
de acordo com o solicitado no Edital, declarou-se habilitada a seguinte empresa:  
 

1) CONTRUTORA NORBEX LTDA, situada à Avenida 31 de março, nº 600, Bairro Centro, cidade de 
Socorro, Estado de São Paulo;  

 
A Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro comunicou as licitantes ausentes sobre as 
habilitações, concedendo aos licitantes o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis contra os atos praticados por 
esta Comissão Municipal de Licitações, nos termos do art. 109, inc. I, alínea “a” e § 6º da Lei Federal de 
Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores. Decorrido o prazo recursal, sem que ninguém 
manifestasse a intenção de interpor quaisquer recursos ou impugnações e publicada a data da sessão para 
abertura do envelope 02-proposta no DOE, PÁG. 154, Seção I de 05 de janeiro de 2016, para o dia 06 de 
janeiro de 2015 às 10h. Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às 10h, deu-se 
prosseguimento à abertura do envelope de nº 02 – Proposta, a Comissão tendo em vista a necessidade de 
conferencia e lançamento da planilha orçamentaria, ou seja, digitação da planilha em excel e lançamento dos 
valores para verificação dos mesmos para análise mais minuciosa da planilha orçamentaria apresentada pela 
empresa, resolveu dar continuidade aos trabalhos no dia, 07/01/2016 às 16h. O Presidente da Comissão 
Municipal de Licitações do Município de Socorro deu por encerrada a presente sessão. Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações. Socorro, 
06 de janeiro de 2016. 

 
 
 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo 
Membro da Comissão 

Tânia de Souza Pinto Ferraz 
Membro Suplente da Comissão 

 


