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ATA DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 004/2016. Aos vinte e nove dias do mês de dezembro 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, Vânia Patrícia 
Zanesco e Sílvia Carla Rodrigues de Morais, membros da Comissão. Após o horário da entrega dos 
envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta com encerramento para a entrega dos mesmos às 9h e 30 
min, e logo após a lavratura da ata referente à Concorrência nº 004/2016, para a Alienação (venda) de 
um imóvel (lote de terreno urbano para edificação), pertencente à municipalidade (matricula nº 
3860), com frente para a Rua Prof.ª Creusa T. P. Barbosa, Lote nº 08 da quadra “H”, do loteamento 
denominado Jardim Orlandi, com área do terreno de 487m², nos termos da Lei Municipal nº 
2927/2001. Verificando ainda que o edital foi publicado no DOE - Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
Jornal de grande circulação, Jornal Oficial de Socorro 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 01 (uma) empresa e/ou 
pessoa física acessou o download de retirada do edital conforme print de retirada de edital anexo ao 
processo e 01 (uma) empresa e/ou pessoa física retirou o edital pessoalmente, conforme termo de 
retirada de edital anexo ao processo, demonstrando que a municipalidade cumpriu com os requisitos 
legais para a publicidade e transparência do certame. Protocolou, os envelopes n° 01 – Habilitação e de 
n° 02 – Proposta, a seguinte empresa e/ou pessoa física: 1) ARIODANTE BENEDUZZI (protocolo nº 
12409/2016). Procedendo-se a abertura do envelope de Habilitação, conferido e rubricado pela 
Comissão e licitante presente e após análise de rotina verificou que os documentos apresentados estão 
em conformidade com o edital.   A Comissão verificou ainda a veracidade e autenticidade das certidões 
apresentadas pela pessoa física através dos sites: 
http://www4.tce.sp.gov.br/publicacoes/apenados/apenados.shtm (relação de apenados),  
http://www.receita.fazenda.gov.br/ (CPF), confirmando a validade e procedência das mesmas. Esta 
comissão, diante do exposto e por estar com as documentações de acordo com o solicitado no Edital, 
declarou habilitada a seguinte pessoa física:  
 

1) ARIODANTE BENEDUZZI, situada a Professora Creuza Terezinha Paolinetti Barboza, nº 112, 
Bairro: Jardim Orlandi, Socorro/SP, CEP: 13960-000, neste ato sem representante. 
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Passada a palavra ao licitante presente não houve qualquer manifestação por parte do licitante e a 
Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro, levando em conta o item 9.31 do edital, 
comunicou ao licitante presente sobre a habilitação, o licitante presente assinou declaração abrindo mão 
de interposição de recursos contra os atos praticados pela Comissão Municipal de Licitações, conforme 
documento anexo ao processo, e considerando que o licitante presente abriru mão de quaisquer 
recursos e ou impugnações, deu-se prosseguimento à abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta. 
Procedendo-se a abertura dos envelopes de nº 02 – Proposta, esta Comissão de Licitação, após análise 
de rotina verificou-se que a proposta apresentada pelo participante estava em conformidade com as 
exigências e solicitações contidas no instrumento editalício, inclusive quanto ao valor ofertado que 
estava de acordo com a planilha orçamentária, sendo o maior lance. Como condição de pagamento o 
licitante optou pelo item 2.2 do edital2. Quanto a garantia prestada para licitar foi informado que a mesma  
será liberada ou restituída em até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente nos termos do item 5.3 do edital. 
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 
maior lance a classificação ficou sendo a seguinte: 
 

1º) ARIODANTE BENEDUZZI, pelo valor global de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais);  
 

           A Comissão Municipal de Licitações CLASSIFICOU o objeto do presente certame para o Sr. 
ARIODANTE BENEDUZZI, pelo valor global de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil 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 presentes o prazo recursal de 05 (cinco) 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 e licitante presente. 
Socorro, 29 de dezembro de 2016. 
 

 

Socorro, 29 de dezembro de 2016. 
 
 
Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Vânia Patrícia Zanesco 
 Membro da Comissão - suplente 

Sílvia Carla Rodrigues de Morais                    
Membro da Comissão 

 
 
Ariodante Beneduzzi 
Representante Legal 

                                                 
1   9.3 - A comissão julgadora examinará, primeiramente, a habilitação (envelope nº “1”) e fará sua apreciação, e somente passará para a fase de abertura 

 
2 2.2 – No caso de oferta para pagamento à prazo, o licitante declarado vencedor, deverá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do 
Contrato, recolher aos cofres públicos o equivalente à 40% (quarenta por cento) do valor ofertado, e o restante em até 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, 
com vencimento a cada 30 (trinta) dias do primeiro recolhimento, sendo que a escritura pública se dará após o pagamento da última parcela. 

 


