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TOMADA DE PREOS N.° 02/2019 - CONTRATAçAO DE PESSOA JURIDICA 
ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA coNsTRucAo DE GALERIAS DE AGUAS 
PLUVIAIS - SUB BACIA L -TRECHOS 28 A 33; 33" (AVENIDA ANTONIO DOS SANTOS 
GALANTE E RUA ANTONIO GARCIA) E SUB BACIA Q - TRECHOS 35 A 42 (AV. 
HEITOR LUCATO) 

Aberta a sessão para análise dos docurnentos de habilitaçâo, conforme disposicão 

constante no Anexo II do Edital, constatou o que segue: 

I - KAY ENGENHARIA RIO PRETO LTDA. inscrita no CNPJ sob n. 0  33.001.395/0001-04, 

representada pelo Sr. Jonas Aparecido Carareto, inabilitada por nào ter apresentado os seguintes 

docurnentos constantes no Anexo 11 do Edital: 

2.2 - prova de regularidade corn a Fazenda Federal e Seguridade Social (INSS); 

2.4 - prova de regularidade corn a Fazenda Municipal do dornicIlio ou sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da Lei; 

2.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho, rnediante a 

apresentacão de certidão negativa nos termos do TItulo VI-A da Consolidacäo das Leis do Trabaiho, 

aprovada pelo Decreto-Lei n o  5.452, de 10  de maio de 1943'. 

3.2 - Apresentacão de Atestados de Capacidade Técnica Operacional, compatIvel 

corn o objeto da licitaçao, fornecido por pessoa jurIdica de direito püblico ou privado, 

devidarnente registrados nas entidades profissionais competentes, de acordo corn o 

Induida pela Lei n° 12.440 de 7 de juiho de 2011. 
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artigo 30, § lO da Lei 8.666/93 e Sümula 242  do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

3.3 - Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da documentacAo, profissional de nIvel superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, detentor de Certidão 

de Acervo Técnico - CAT, que comprove a execução dos serviços de caracterIsticas 

semelhantes, limitadas estas as parcelas de major re!evância técnica e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mInimas ou 

prazos rnáximos, conforme Sümula 23 do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo 3 ; 

3.3.1 - 0 profissional responsável pelo acervo deverá comprovar o seu vInculo 

profissional corn a empresa, mediante contrato social, registro na carteira profissiona!, 

ficha de empregado ou contrato de trabaiho, bern como profissional autônomo que 

preencha os requisitos e se responsabilize tecnicarnente pela execuçAo dos serviços, 

conforme Stmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

3.3.2 - As parcelas de major relevância são: obras de implantacão de tubo. 

2 - K.G.P. CONSTRUTORA LTDA. inscrita no CNPJ sob n. 0  19.523.465/0001-55, representada 

pelo Sr. Paulo Vinicius Furquim Nardi, portador do RG fl. 0  41.3 19.337 CPF n 0  327.758.488-77, 

habilitada por ter apresentado todos os docurnentos constantes no Anexo II do Edital: 

3 - MLS GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA. inscrita no CNPJ sob n. 0  14.545.614/0001-63, 

representada pelo Sr.a  Joice Speridiao Rodrigues, portador do RG n 0  48.457.231 e CPF n. °  

SUMULA NO 24 - Em procedimento licitatOrio, é possivol a exigènc1a de comprovaçao da qualificaçao operadonal, nos termos do lfliSO II, do artigo 30 da Lei Federal n° 8.666/93, 
a ser realizada mediante apresentaçáo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito pUblico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes, admitindo-se a imposicâo de quantitativos minimos do prova do exocucão do serviços similaros, desde qua em quantidados razoávois, assim consideradas 50% a 
60% da exocução pretondida, ou outro percontual quo venha dovida o tecnicamente justificado. 
'SUMULA NO 23 - Em procodimento licitatório, a comprovaçao da capacidade técnico-profissional, para obras e servicos do engonharia, so aperfeiçoará modianto a apresontacao 
da CAT (Certidão do Acervo Técnico), dovondo 0 odital fixar as parcelas do maior relevãnda, vedada a imposiçao do quantitativos minimos ou prazos máximos. 

SUMULA NO 25 - Em procedimento Iicitatório, a comprovacâO de vinculo profissional pode so dar modiante contrato social, rogistro na carteira profissional, ficha do empregado ou 

contrato do trabaiho, sendo possivel a contratação do profissional autônomo quo prooncha os roquisitos o se rosponsabilize tocnicamonto pola execucäo dos sorvicos. 
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375.022.178-27: habilitada por ter apresentado todos os documentos constantes no Anexo II do 

Edital: 

4 - NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ sob n. 0  10.558.895/0001-38: habilitada por 

ter apresentado todos os documentos constantes no Anexo II do Edital: 

Neste sentido, abre-se prazo de recursal, de 5 (cinco) dias üteis, conforme disposto no 

artigo 109, inciso 1, alInea "a", da Lei no 8.666/93. 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reuniào, do que para 

constar foi Iavrada esta ata. 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES 

GE 	C DIZOL 
Presidente 

(j 
VERA ALICE nlRI" 

MIo/ 
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JAQUELINI CRI$fINA DE GODEIS 
bro 
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