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ATA DE ABERTURA E DILIGÊNCIA 
 

PROCESSO Nº 034/2018/PMES – TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 

 

Aos vinte e nove dias do mês maio do ano de dois mil e dezoito, às 10h, 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, Renata 
Herrera Zanon e Lilian Mantovani Pinto de Toledo, membros da Comissão. Após o horário da entrega dos 
envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta com encerramento para a entrega dos mesmos às 09h30min, e 
logo após a lavratura da ata referente à Tomada de Preços nº 007/2018, para a Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de engenharia visando elaborar o projeto básico e estudos 
ambientais para ampliação do Aterro Sanitário Municipal, conforme código de empreendimento nº 
2017 – Mogi - 611, contrato FEHIDRO Nº 085/2018, conforme especificações contidas no Anexo III do 
edital – Termo de Referência. 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 na íntegra 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 27 (vinte e 
sete) empresas acessaram o download de retirada do edital conforme print’s dos e-mails, 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) PAGHUS – 
CONSULTORIA & ASSESSORIA DO MEIO AMBIENTE LTDA (protocolo nº 9549/2018); e 2) TCA 
SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL – EPP (protocolo nº 9330/2018). Procedendo-se a abertura 
dos envelopes de Habilitação, conferidos e rubricados pela Comissão e pelo licitante presente Sr. Antônio 
Carlos da Silva Junior, representante da empresa PAGHUS – CONSULTORIA & ASSESSORIA DO MEIO 
AMBIENTE LTDA, conforme contrato social. A comissão conferiu as documentações apresentadas pelas 
empresas e resolveu abrir diligência junto ao Departamento técnico competente para avaliação da 
documentação técnica exigida no item 7.3 do edital, com fundamento no item 9.3.21 do Edital e § 3º do art. 
432 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93, para análise técnica dos Acervos e Atestados apresentados 
pelas licitantes para comprovação da parcela de relevância e qualificação técnica conforme exigência do item 
“7.33 e subitens” do edital e para verificação da veracidade e autenticidade das certidões apresentadas pelas 
empresas através dos sites oficiais. A Comissão Municipal de Licitações passou as documentações 

                                                 
1
 “item 9.3.2 – Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão, e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão as mesmas 2 § 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 a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
3
 7.3- Qualificação Técnica (Art. 30): 

7.3.1 - Registro no CREA/SP da empresa licitante e de seu(s) responsável(eis) técnico(s), dentro de sua validade. 

7.3.1.1 – Capacitação Técnico-Operacional – Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nos órgãos competentes, onde 
fique comprovado que o licitante (pessoa jurídica) executou serviço(s) de características similares às ora em licitação. 

7.3.1.2 - Capacitação Técnico-Profissional – Atestado(s) fornecido(s), pela pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado(Engenharia Civil, 
Engenharia Sanitária ou Ambiental), onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de serviço(s) de engenharia  com as seguintes características, as quais 
não precisam constar simultaneamente do mesmo atestado: 

Parcela de Relevância: Elaboração de Estudos e Projetos de Aterros Sanitários. 
7.3.1.3 – Para comprovação do vínculo de trabalho do responsável técnico, detentor do(s) atestado(s), a empresa poderá apresentar cópia do contrato social, caso o responsável 
seja sócio, cópia da carteira de trabalho, ou através de contrato de prestação de serviços, caso se trate de profissional contratado, o qual deverá se responsabi lizar tecnicamente 
pela execução dos serviços. 
7.3.1.4 – 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 VIII do presente Edital.  

7.3.1.5 - A eventual substituição do responsável técnico definido para a execução dos serviços só será admitida pela fiscalização em casos extremos, mediante uma justificativa 
apresentada por escrito pela CONTRATADA. O profissional substituto deverá apresentar comprovação documental que sua qualificação técnica é igual ou superior a do 
profissional designado na ocasião da licitação e sua contratação só poderá ser realizada mediante uma aprovação formal da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 
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apresentadas dentro do envelope de nº 01 - habilitação para análise e rubrica ao licitante presente, em ato 
contínuo foi passada a palavra ao mesmo que se manifestou nos seguintes termos: “Após análise dos 
Acervos apresentados pela empresa TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL – EPP foi 
verificado que a mesma não comprovou através de seus acervos a Elaboração de Projetos de Ampliação ou 

Construção de Aterros Sanitários”. A Comissão, tendo em vista a necessidade de análise técnica dos 
Acervos e Atestados apresentados pelas empresas licitantes e demais documentos exigidos para 
comprovação da qualificação técnica conforme acima exposto resolveu abrir prazo de diligência de até 
08(oito) dias úteis, com fundamento no § 3º do art. 43 da Lei Federal de Licitações nº 8.666/93. Todo o 
procedimento de abertura foi realizado pelos membros da Comissão de Licitações, composta por Paulo 
Reinaldo de Faria, Renata Herrera Zanon e Lilian Mantovani Pinto de Toledo. 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 licitante presente. 
 

Socorro, 29 de maio  de 2018. 
 

 

 

 
Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Renata Herrera Zanon 
 Membro da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo 
Membro da Comissão 

 
 
 
PAGHUS – CONSULTORIA & ASSESSORIA DO MEIO AMBIENTE LTDA  
Sr. Antônio Carlos da Silva Junior 
R.G.: 9.585.346-7 


