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ATA DE ABERTURA 
 

PROCESSO Nº 012/2016/PMES – CONVITE Nº 001/2016 

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 15h 10 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 logo após a lavratura da ata referente ao 
Convite nº 001/2016, para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
obras de engenharia/arquitetura, visando a Pavimentação, Drenagem e Implantação de Guias e 
Sarjetas no Caminho Turístico da Pedra da Bela Vista - Complementação, a ser financiado 
através do convênio firmado entre o Município de Socorro e a Secretaria de Turismo, 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, através do Convênio 063/2013, 
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 29/01/2016, conforme páginas da caixa de mensagens enviadas 
anexas ao processo (licitacao@socorro.sp.gov.br), as seguintes empresas: 1) ARACONS 
CONSTRUTORA LTDA (joseroberto@aracons.com.br); 2) PROJECTA CONSTRUÇÕES LTDA 
(williamprojecta@gmail.com); 3) JAGUARY INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E COMERCIO 
LTDA (mario@jaguaryempreendimentos.com.br) e 4) ESTEFANO & QUINTANILHA 
CONSTRUTOTA LTDA (construtoraeq@hotmail.com).  As empresas ESTEFANO & QUINTANILHA 
CONSTRUTOTA LTDA e JAGUARY INCORPORADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA 
encaminharam os protocolos de recebimento do convite manifestando o interesse em participar da 
licitação. As empresas PROJECTA CONSTRUÇÕES LTDA e ARACONS CONSTRUTORA LTDA 
apesar de insistentemente cobradas através de contato telefônico não encaminharam o protocolo de 
recebimento de edital, mas no dia e horário marcado, protocolaram os envelopes de Habilitação e 
Proposta, comprovando a manifestação do interesse em participar da presente licitação. 
Protocolaram os envelopes de nº 01 – habilitação e de nº 02 – proposta as seguintes empresas: 1) 
JAGUARY INCORPORADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA (protocolo nº: 1691/2016); 2) 
PROJECTA CONSTRUÇÕES LTDA (protocolo nº: 1693/2016) e 3) ARACONS CONSTRUTORA 
LTDA (protocolo nº: 1692/2016).  Procedendo-se a abertura dos envelopes de Habilitação, conferidos 
e rubricados pela Comissão. A Comissão, tendo em vista a necessidade de análise técnica dos 
Acervos apresentado pelas empresas JAGUARY INCORPORADORA, CONSTRUTORA E 
COMERCIO LTDA e ARACONS CONSTRUTORA LTDA para comprovação das parcelas de 
relevância conforme exigência do item 6.4.2 e 6.4.3 do edital e com fundamento no item 19.17 do 
Edital e § 3º do art. 431 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, resolveu abrir diligência junto ao 
Departamento de Engenharia e Projetos sendo aberta na própria sessão a diligência para análise 
técnica dos Atestados e Acervos apresentados pelas empresas. Para realizar a análise conforme 
acima citado compareceu na sessão o Sra. Luciana Pelatieri Siqueira, Diretora do Departamento de 

                                                 
1 19.17 – Nos termos do disposto no § 3º do art. 43 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, é facultada à Comissão ou autoridade superior, 
em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta. 
Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:  
§ 3o  É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
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Engenharia e Projetos a qual após analisar os acervos afirmou que as empresas JAGUARY 
INCORPORADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA e ARACONS CONSTRUTORA LTDA 
comprovaram as parcelas de relevância conforme exigência editálicia. Após a análise técnica, em ato 
contínuo, deu-se prosseguimento a fase de habilitação, sendo que após análise de rotina verificou-se 
que as empresas: JAGUARY INCORPORADORA, CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA e 
ARACONS CONSTRUTORA LTDA apresentaram todas as documentações exigidas em 
conformidade com as exigências constantes no instrumento editalício; e verificou-se que a empresa 
PROJECTA CONSTRUÇÕES LTDA, apresentou o Contrato Social em xerox simples sem 
autenticação, descumprindo os itens 6.2.1, “a”2 e 6.63 do edital e o objeto social da empresa 
constante no Contrato Social não atende ao objeto ora licitado; Não apresentou a Prova de 
Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida ativa da União, descumprindo o item 6.3.44 do edital; 
não foi apresentado o  Registro no Crea/SP e/ou CAU  da empresa e com relação ao responsável 
técnico foi apresentado xerox simples sem autenticação do Cartão Provisório emitido pelo Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia o qual encontrava-se com data de validade vencida 
em 23/05/2015, descumprindo os itens 6.4.15 e 6.6² do edital; não apresentou a Capacitação Técnico-
Operacional, descumprindo o item 6.4.26 do edital; não apresentou a Capacitação Técnico-
Profissional, descumprindo o item 6.4.37 do edital; Apresentou a comprovação de que o profissional 
pertence ao corpo técnico da empresa através de cópia simples sem autenticação da Carteira de 
Trabalho, descumprindo os itens 6.4.3.18 e 6.6² do edital; Não apresentou a indicação das 
instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, descumprindo o item 6.4.59 do edital; não 
apresentou a Certidão Negativa de falência e concordata, descumprindo o item 6.5, “a”10 do edital; 
Apresentou todas as declarações exigidas no item 6.711 e subitens, as quais foram assinadas pelo 
engenheiro da empresa (conforme documentos apresentados em xerox simples sem autenticação) 
sendo que não foi apresentado a procuração dando poderes ao mesmo para assinar documentos em 
nome da empresa ora licitante, e considerando que a empresa não cumpriu com todas as exigências 
do edital, conforme acima exposto, a mesma deve ser inabilitada do presente certame. Quanto ao 
disposto no item 6.8.10 (A comprovação de enquadramento no porte de Microempresa (ME) ou 
Empresa de Pequeno Porte (EPP), poderá ser realizada através de apresentação de 

                                                 
2 6.2.1 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
b - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
 

3 6.6 - Os documentos referentes ao envelope número “01” (HABILITAÇÃO) deverão ser apresentados em uma única via original, ou cópia autenticada em cartório competente, ou por servidor da 

Administração Pública ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, dentro do prazo de validade.  
 

4 6.3.4 – A Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União deverá ser procedida através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União ou Certidão Conjunta relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União Positiva com efeitos de Negativa, a qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei Federal 
nº 8.212/1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante. 
 

5 6.4.1. Registro no CREA/SP e/ou CAU da empresa licitante e de seu(s) responsável(eis) técnico(s), dentro de sua validade. 
 

6 6.4.2. Capacitação Técnico-Operacional – Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissiona is competentes, onde fique 

comprovado que o licitante (pessoa jurídica) executou obra(s) e serviço(s) de características semelhantes às ora em licitação. 
 

7 6.4.3.  Capacitação Técnico-Profissional – Atestado(s) fornecido(s), pela pessoa jurídica de direito público ou privado contratante da obra, devidamente registrado no CREA/CAU, acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, em nome do profissional de nível superior legalmente habi litado, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na 
execução de obra(s) de construção e em nome do(s) profissional(is) de nível superior legalmente habilitado, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução da obra(s) de engenharia 
e/ou arquitetura, com as seguintes características, as quais não precisam constar simultaneamente do mesmo atestado: 
    Parcelas de Maior Relevância: 

 

- Pavimentação asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente. (Engenharia e/ou Arquitetura) 
- Guias pré-moldada curva. (Engenharia e/ou Arquitetura) 
 

8 6.4.3.1. A comprovação de que o profissional detentor dos atestados exigidos no item anterior pertença ao corpo técnico da empresa será feita através de Carteira Profissional de Trabalho e Previdência 
Social, acompanhados de cópia de fichas de registro de empregados ou através de contrato de trabalho, com data de início não inferior à data da entrega e abertura dos envelopes. Em caso de integrante 
do quadro societário da empresa, deverá ser anexada cópia atualizada do contrato social. 
 

9 6.4.5 A indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados deverá ser feita através de declaração da própria empresa, em papel timbrado se houver, onde conste razão social, 
endereço completo, CNPJ e I.E., telefone para contato, e devidamente assinada pelo representante legal da empresa. Sugestão de modelo conforme anexo VII do presente Edital. 
 

10 6.5 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 a- Certidão Negativa de falência ou concordata, ou de recuperação judicial, nos termos da lei nº 11.101, de 09/02/2005, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da licitante com no máximo 90 (noventa) dias da data de abertura dos envelopes, ou seja, em 12/11/2015. 
 

11 6.6 - OUTROS DOCUMENTOS / EXIGÊNCIAS: 

6.6.1. Declaração de aceitação das condições da presente licitação e inexistência de fato impeditivo à sua habilitação, assinada e com o devido carimbo de identificação do Representante 
Legal da licitante (Modelo Anexo V); 
6.6.2. Declaração da licitante, assinada por seu(s) representante(s) legal(is) sob as penas da Lei de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federa (Modelo 
Anexo VI); 
6.6.4. Declaração da empresa licitante de garantia das obras e serviços a serem executados, por um prazo mínimo de 05 (cinco) anos, de acordo com o artigo 618 do Novo Código Civil Brasileiro 
(Modelo Anexo VIII); 
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comprovante de opção pelo Simples Nacional ou de Declaração de enquadramento registrada 
na Junta Comercial competente), constatou-se que nenhuma das empresas apresentaram dentro 
do envelope nº 01 “Habilitação”, declaração/documentos de enquadramento no porte de ME 
(MICROEMPRENDEDOR) e/ou 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 6.3.7 das empresas através dos sites: 
www.sifge.caixa.gov.br (CRF do FGTS), www.tst.jus.br (CND Trabalhista), 
http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de apenados),  
www.receita.fazenda.gov.br (Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Comprovante do 
CNPJ), www.tjsp.jus.br (Certidão de Falência ou Concordata ou Recuperação Judicial) 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do (Certidão de Divida Ativa Estadual), 
http://creanet1.creasp.org.br/ (Comprovante de inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos), 
http://www.campinas.sp.gov.br/ e http://pmsaposse.sp.gov.br/ (Certidão Mobiliária e Imobiliária e 
Alvará) e www.cadesp.fazenda.sp.gov.br (Cadastro de Contribuintes) confirmando a validade e 
procedência das mesmas.  Diante do exposto, considerando que uma das três empresas licitantes foi 
inabilitada, esta Comissão verificou que não há possibilidade de se apurar três propostas válidas no 
presente certame, conforme orientação da jurisprudência do C. TCU - Tribunal de Contas da União, 
que vem sendo adotada também pelo E. TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e 
declarou-se o presente processo FRACASSADO, concedendo aos licitantes ausentes 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 e Diretora do Departamento de 
Engenharia.   
 
 

Socorro, 10 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo 
Membro da Comissão 

 
 
 

Silvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão 

Sra. Luciana Pelatieri Siqueira  
Diretora do Departamento de Engenharia e Projetos 
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