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ATA DE JULGAMENTO DO CONVITE Nº 013/2016 - Contratação de empresa especializada para 

realização de transformação de dois veículos (Caminhonete Chevrolet S10 LS Diesel – Cabine Dupla 2.8 
15/16 em viatura), com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme especificações constantes no 
Anexo II – Termo de Referência do Edital. Aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, 
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 Vânia Patricia Zanesco, membros da 
Comissão. Após a entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 - Proposta com encerramento para a entrega dos 
mesmos às 9h 40min, e logo após a lavratura da ata referente ao Convite nº 013/2016, para a Contratação de 
empresa especializada para realização de transformação de dois veículos (Caminhonete Chevrolet S10 LS 
Diesel – Cabine Dupla 2.8 15/16 em viatura), com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme 
especificações constantes no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Foram convidadas a participar do 
presente certame, pela Divisão de Licitações, sendo que os editais foram encaminhados por e-mail, em 
11/07/2016, conforme páginas da caixa de mensagens enviadas anexas ao processo 
(licitacao@socorro.sp.gov.br), as seguintes empresas: 1) ECOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM UNIDADES 
MÓVEIS EIRELI (adm.vendas@ecox.com.br), 2) LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME 
(guilherme@veiculosespeciais.com.br), 3) TEC-TEL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
RADIOCOMUNICAÇÃO (junior@tectel-radio.com.br). E manifestou interesse em participar do presente certame 
nos termos do item 4.11 a qual solicitou o edital pessoalmente na sala da Divisão de Licitações: FLASH 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA ELETROELETRÔNICO LTDA EPP. E também 
manifestou interesse em participar do presente certame nos termos do item 4.12 a qual solicitou o edital conforme 
print da caixa de e-mail, anexo ao processo, a seguinte empresa: PATRÍCIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL 
– ME. As empresas ALFACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DA RADIOCOMUNIKCAÇÃO LTDA – ME e TEC-TEL 
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO apesar de insistentemente 
cobrada através de contato telefônico, não encaminharam o protocolo de recebimento do Convite. As empresas 
LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA – ME e ECOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM 
UNIDADES MÓVEIS EIRELI encaminharam o protocolo de recebimento do convite manifestando o interesse em 
participar da licitação. As empresas FLASH INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA 
ELETROELETRÔNICO LTDA EPP, PATRÍCIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL – ME, que solicitaram o edital 
do presente convite encaminharam o protocolo de recebimento do convite manifestando o interesse em participar 
da licitação. Entregaram os envelopes n° 01 – Habilitação e de n° 02 – Proposta, as empresas: 1) FLASH 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA ELETROELETRÔNICO LTDA EPP (Protocolo 
7739/2016), 2) LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME (Protocolo 7738/2016), 3) ECOX 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM UNIDADES MÓVEIS EIRELI (Protocolo 7741/2016) e 4) PATRÍCIA 
ROSSETO EXPERT RADIO SINAL - ME (Protocolo 7740/2016). Procedendo-se a abertura da sessão constatou-
se que a empresa FLASH INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA ELETROELETRÔNICO 
LTDA EPP contava com representante presente Sr. Bruno Henrique Moraes, portador do R.G.: nº: 47.239.053-3 e 
a empresa LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA – ME, contava com representante presente Sr. 
Guilherme de Araújo Lavras, portador do R.G.: 35.105.046-2. Procedendo-se a abertura dos envelopes de 
Habilitação, conferidos e rubricados pela Comissão e licitantes presentes, sendo que após análise de rotina 
verificou-se que as empresas PATRÍCIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL - ME e FLASH INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA ELETROELETRÔNICO LTDA EPP apresentaram toda a 
documentação em conformidade com as exigências e solicitações contidas no instrumento editalicio, devendo ser 
habilitada no presente certame. E as empresas ECOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM UNIDADES MÓVEIS 
EIRELI e LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA – ME apresentaram a Certidão Conjunta da União 
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 4.1 - Poderão participar deste CONVITE às empresas especializadas no ramo do objeto do presente certame, cadastradas ou não na Prefeitura do Município de Socorro, além das empresas que 

manifestarem interesse em participar do presente certame, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de entrega dos envelopes, ou seja, até às 09h e 30min do dia 16/06/2016. 
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 4.1 - Poderão participar deste CONVITE às empresas especializadas no ramo do objeto do presente certame, cadastradas ou não na Prefeitura do Município de Socorro, a lém das empresas que 

manifestarem interesse em participar do presente certame, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data de entrega dos envelopes, ou seja, até às 09h e 30min do dia 16/06/2016. 
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(item 6.2.2.4 do edital) com data de validade vencida, descumprindo o item 6.3 do edital, porém tratando-se de 
documento de regularidade fiscal nos termo do item 6.3.93 havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e alterações.”, contudo, 
conforme acima exposto, e considerando que as empresas apresentaram toda a documentação em conformidade 
com as exigências do edital as mesmas devem ser Habilitadas no 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 comprovante de opção pelo simples nacional ou 
de Declaração de enquadramento registrada na Junta Comercial competente), constatou-se que todas as 
empresas apresentaram 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 6.8.3 das empresas através dos sites: www.receita.fazenda.gov.br (CNPJ, 
Certidão Conjunta), www.tst.jus.br; (CND Trabalhista), https://creanet1.creasp.org.br/Default.aspx (Registro da 
empresa), http://pfeserv1.fazenda.sp.gov.br/sintegrapfe/sintegra (Inscrição Estadual), www.jucesponline.sp.gov.br 
(Certidão Simplificada)  www.tjsp.jus.br (Certidão de Falência e Concordata do Estado de São Paulo),  
www.dividaativa.pge.sp.gov.br/ (Certidão Estadual), www.sifge.caixa.gov.br (FGTS-CRF) e  
http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de apenados), confirmando a validade e 
procedência das mesmas.  Diante do exposto e por estarem com as documentações de acordo com o solicitado 
no Edital, declarou-se habilitadas as seguintes empresas:  
 
1) FLASH INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA ELETROELETRÔNICO LTDA EPP, CNPJ nº 
04.844.206/0001-59, situado a: Rua Eduardo Sandano, nº 85, Bairro: Jardim das Estrelas, Cidade de Sorocaba - 
SP, CEP: 18.017-312, neste ato com representante presente Sr. Bruno Henrique Moraes, R.G.: nº: 47.239.053-3. 
 
 
2) LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME, CNPJ nº 08.300.300/000106, situado a: Av. 
Esperança, nº 668, Bairro: Centro, Cidade Guarulhos - SP, CEP: 07.095-005, neste ato com representante 
presente Sr. Guilherme de Araújo Lavras, R.G.: 35.105.046-2. 
 
 
3) ECOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM UNIDADES MÓVEIS EIRELI, CNPJ nº 18.701.922/0001-91, situado 
a: Av. Duque de Caxias, nº 455, Bairro: Calmon Viana, Cidade de Poá, CEP: 08.560-130, neste ato sem 
representante presente.  
 
4) PATRÍCIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL – ME, CNPJ nº: 23.306.794/0001-11, situado a Av. Bairro 
Verde, nº 2205, Bairro: Verde, Cidade de Piracicaba – SP, CEP: 13.424-378, neste ato sem representante 
presente.  
 
A Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro concedeu aos licitantes o prazo recursal de 02 (dois) 
dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Considerando que os licitantes 
presentes e ausentes abriram mão de quaisquer recursos e/ou impugnações, esta Comissão de licitações 
comunicou as empresas licitantes o agendamento da data de abertura dos envelopes de nº 02 – proposta, através 
de disponibilização do mesmo no site oficial da municipalidade e e-mail enviado as empresas participantes do 
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 6.3.9 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o  prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito 
e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.3.10.1.1– A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
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presente certame, conforme documentos anexos ao processo para o dia 21/07/2016 às 15h30. Diante ao exposto, 
aos vinte e um dias do mês de julho corrente ano, às 15h30min, reuniu-se novamente a Comissão Municipal de 
Licitações composta pelo Presidente: Paulo Reinaldo de Faria, Tânia de Souza Pinto e Vânia Patrícia Zanesco, 
membros da Comissão e deu-se prosseguimento a abertura dos envelopes nº 02 – proposta. Procedendo-se a 
abertura dos envelopes de Proposta, conferidos e rubricados pela Comissão. Sendo que após análise de rotina 
verificou-se que as propostas apresentadas pelas empresas participantes estavam em conformidade com as 
exigências e solicitações contidas no instrumento editalício, contudo, verificou-se que em relação a proposta da 
empresa  FLASH IND. E COM. DE PRODS. E SIST. ELETROEL. LTDA EPP, ECO X SOLUÇÕES 
TECNOLOGICAS EM UNIDADES MÓVEIS EIRELI EPP e PATRÍCIA ROSSETO EXPERT RÁDIO SINAL ME 
existia inconsistência nas propostas orçamentárias, sendo necessária uma análise mais minuciosa, a fim de 
verificar item a item, os valores propostos pelas licitantes, sendo que após a referida análise nas propostas 
apresentadas pelas empresas a Comissão corrigiu de ofício os “valores” nos termos dos itens 7.3 e 7.44  do edital, 
uma vez que localizou nas propostas das mesmas diferenças devido equívocos de multiplicação e/ou soma 
(prevalecendo o valor unitário), sendo que tal situação não ocasionou problemas para a averiguação dos itens, 
haja vista os critérios estabelecidos pela municipalidade no instrumento editalício, conforme itens acima citados, 
tendo em vista ainda que a correção automática dos valores não interferiu na a análise global da proposta, e os 
valores ofertados foram considerados de acordo com a planilha orçamentária (anexo III). Em observância aos 
ditames da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, não houve necessidade de aplicação do direito de 
preferência, haja vista as empresas serem enquadradas no regime de ME/EPP, respeitada a ordem de 
classificação. Após, solucionados todos os questionamentos inerentes ao presente processo, tendo em vista que 
as propostas estavam em conformidade com o Edital e levando-se em conta, exclusivamente, o critério de menor 
preço global a classificação ficou sendo a seguinte: 
 
1º) LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME, pelo valor global de R$ 73.779,00 (setenta e três 
mil, setecentos e setenta e nove Reais); 
 
2º) FLASH INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMA ELETROELETRÔNICO LTDA EPP, pelo 
valor global de R$ 75.267,38 (Setenta e cinco mil, duzentos e sessenta e sete Reais e trinta e oito centavos); 
 
3º) PATRÍCIA ROSSETO EXPERT RÁDIO SINAL ME, pelo valor global de R$ 77.148,50 (setenta e sete mil, 
cento e quarenta e oito Reais e cinquenta centavos); 
 
4º) ECO X SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EM UNIDADES MÓVEIS EIRELI EPP, pelo valor global de R$ 
77.830,70 (Setenta e sete mil, oitocentos e trinta Reais e setenta centavos); 

 
           A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para a empresa 
LAVRAS & LAVRAS VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME, pelo valor global de R$ 73.779,00 (setenta e três mil, 
setecentos e setenta e nove Reais), conforme acima descrito. O Presidente da Comissão Municipal de 
Licitações do Município de Socorro deu por encerrada a presente sessão e concedeu aos licitantes o prazo 
recursal de 02 (dois) dias úteis contra os atos praticados por esta Comissão Municipal de Licitações. Nada mais 
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Municipal de Licitações. 
Socorro, 21 de julho de 2016. 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Tânia de Souza Pinto 
Membro Suplente da Comissão 

Vânia Patrícia Zanesco 
 Membro Suplente da Comissão 

 

                                                 
4 7.3 – Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito por extenso, prevalecerá o valor do primeiro.  
7.4 – Serão corrigidos automaticamente pela Comissão quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem como as divergências que porventura ocorrerem 
entre o preço unitário e o total do item, prevalecendo o unitário. 

 


