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ATA DE ABERTURA 

 

PROCESSO Nº 053/2018/PMES - CONVITE Nº 012/2018 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 10h, na Sala da Comissão Municipal 
de Licitações da Prefeitura 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 a 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 ao 
Convite nº 012/2018, do corrente ano, visando a Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços topográficos, aerofotogramétricos e apresentação dos resultados em 
formato compatível ao Sistema de Informação Geográfica (SIG), com software livre Quantim 
GIS (Qgis) dos imóveis públicos e de interesse da municipalidade, conforme especificações 
descritas no anexo II – Projeto Básico do Edital. Foram convidadas a participar do presente 
certame sendo que os editais foram encaminhados por e-mail, em 04/06/2018, conforme print’s das 
caixas de mensagens enviadas (licitação@socorro.sp.gov.br), pela Supervisão de Licitações, anexas 
ao processo, as seguintes empresas: 1) SUSTEN CENTRISTA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – 
ME (sustencentrista@hotmail.com); 2) JORGE LUIS NIERO TOPOGRAFIA – ME 
(comercial@nieroengenharia.com.br); 3) MITRA ACESSO EM REDE TEC. INF. MUNICIPAL LTDA 
EPP (junior.vanderlei@mitrasistemas.com.br); e 4) MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS LTDA – EPP 
(wilian@maestrosistemas.com.br). As empresas JORGE LUIS NIERO TOPOGRAFIA – ME e 
SUSTEN CENTRISTA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA – ME encaminharam os protocolos 
confirmando o recebimento do Convite através de e-mail.  As demais empresas convidadas a 
participar do presente Convite embora insistentemente cobradas, não encaminharam os protocolos 
de recebimento de edital. No dia e horas agendadas não compareceu nenhuma empresa para 
protocolar os envelopes 01-habilitação e 02-proposta.  Esta Comissão, considerando a não 
apresentação dos envelopes de Habilitação e Proposta verificou que constitui-se em manifesto 
desinteresse por parte das empresas convidadas, considerando ainda que não houve qualquer 
manifestação de impugnação ou pedido de esclarecimento que demonstrasse que o instrumento 
editalício estivesse com vícios ou restritivo às licitante. Diante ao exposto, a Comissão de Licitações 
entende que o processo cumpriu com os requisitos legais e declarou o presente convite 
FRACASSADO encaminhando o presente ao Sr. Prefeito para Ratificação. 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. Socorro, 13 de junho de 2018. 
 
 

 

Paulo Reinaldo de Faria 
Presidente da Comissão 

Renata Herrera Zanon 
 Membro da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo                    
Membro da Comissão 
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