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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA N.º 0001/2018 - PROCESSO 0025/2018                                                                                                                             

 
 Às 14h30 do dia 12 (doze) do mês de abril de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura de 
Américo Brasiliense, SP, realizou a sessão pública de abertura da licitação, modalidade 
Concorrência n.º 0001/2018, objetivando o Registro de Preços para Recapeamento de Pavimento 
Asfáltico em diversas vias públicas, conforme Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária, 
constantes nos anexos que acompanham o presente edital. Presentes à sessão os membros da 
Comissão Permanente de Licitações e as empresas participantes, adiante numeradas: 
 

01- SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME; 
02- DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA; 
03- DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 
04- CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA; 
05- NOVA ESTRADAS CONSTRUÇÕES LTDA; 
06- AUTEM ENGENHARIA LTDA. 

 
 Aberta a sessão, foi reiterados aos participantes os objetivos da Licitação, assim como os 
procedimentos constantes do Edital, concitando os participantes a se absterem de intentar recursos 
temerários e sem fundamento legal, face ao disposto no artigo 88, II c/c 93 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Foi registrada a presença dos representantes abaixo assinados, devidamente 
credenciados. Após a verificação do lacre, foi dado início à abertura dos envelopes de número 01, 
contendo os documentos de habilitação dos licitantes, os quais passaram a ser analisados e 
rubricados pelos licitantes presentes, e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.  

Após analisar os documentos de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações resolveu 
inabilitar as seguintes empresas pelos motivos que seguem: 

 
 AUTEM ENGENHARIA LTDA: não apresentou a Prova de Regularidade de Tributos 

Mobiliários Municipal, exigida no item 05.01.05 do Edital. Bem como, apresentou as 
declarações exigidas no item 05.01.10 do Edital, sem firma reconhecida. 

 SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME e DALPINO 
TERRAPLENAGEM LTDA por não apresentarem Prova de Regularidade Estadual 
quanto aos débitos não inscritos, conforme exigência do item 05.01.04 do Edital. 
 

À vista da exigência prevista no item 05.01.04 do instrumento convocatório, a Comissão 
Permanente de Licitações constatou que a empresa NOVA ESTRADAS CONSTRUÇÕES LTDA, 
embora não tenha apresentada a Certidão Negativa de Débitos (ou Certidão Positiva Com Efeito de 
Negativa) expedida pela Procuradoria-Geral do Estado, mantém situação de regularidade fiscal. Em 
diligência, o sítio eletrônico da Procuradoria-Geral do Estado foi acessado com as informações da 
empresa NOVA ESTRADAS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 07.489.950/0003-32, retornando a 
seguinte orientação: “As informações do contribuinte que constam da base de dados não permite a 
emissão da certidão de regularidade fiscal da Dívida Ativa. Favor dirigir-se a uma unidade da 
Secretaria da Fazenda.” Tal orientação foi atendida pela citada empresa, obtendo certidão de 
regularidade fiscal específica, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda com manifestação da 
Procuradoria-Geral do Estado, atestando que há débitos inscritos em Dívida Ativa, os quais estão 
com exigibilidade suspensa, bem como que não há débitos não inscritos. Portanto, a Comissão 
Permanente de Licitação deliberou que a empresa NOVA ESTRADAS CONSTRUÇÕES LTDA 
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mantém regularidade fiscal e deve ser habilitada, registrando-se estas justificativas apenas em 
virtude da peculiaridade do caso. 

 
Procedeu-se logo após a guarda dos envelopes de no. 2 – Proposta Financeira, rubricados, 

em envelope devidamente lacrado e rubricado pelos participantes presentes, a qual ficará sob a 
responsabilidade da Comissão Permanente de Licitações até a data efetiva da abertura.  

 
O prazo de recurso contra esta decisão será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 

resumida no Diário Oficial do Estado em conformidade com o art. 109 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. Para fins de direito, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitações. Américo Brasiliense, às 17h15 do dia 12 de abril de 2018. 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES: 
 
 
 
    

Maria José O. Cavassani   Lucila M. A. Carrasco                       Luciana M. E. Sedenho   
 

 
 

REPRESENTANTE(S) E PRESENTE(S): 
 
 
 
 

01- SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA ME; 
MARLON HENRIQUE PAULINO 
CPF 368.595.388-56 
 
 
 
 

02- DALPINO TERRAPLENAGEM LTDA; 
LUIZ MARCELO CODATO DALPINO 
CPF 305.202.968-18 

 
 
 
 

03- DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 
CLÉBER LUIS DE FREITAS 
CPF 172.119.698-65 
 
 
 
 

04- CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA; 
RUBENS COELHO DE CASTRO 
CPF 955.923.938-49  


