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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE DE N° 01 - DOCUMENTAÇÕES APRESENTADO EM 
ATENÇÃO À TOMADA DE PREÇOS N° 02/2020.  

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 09:00 horas reuniu-se na Sede 
Administrativa do SAAE, na Avenida Joaquim Carlos - n° 1539 - Vila São José na cidade de Pedreira, 
Estado de São Paulo, a Comissão Permanente de Licitações (Copel), designada pelo Diretor Geral 
Interino, Sr. Leonardo Selingardi, através da Portaria n° 04/2020, de 02 de Janeiro do ano de 2020, 
tendo como PRESIDENTE SUPLENTE DA COPEL o Sr. Jonas Lucio Amorin e membros a Srta. Brenda 
Ramalho de Moraes (MEMBRO PERMANENTE DA COPEL); Srta. Jeice Aparecida Rossi (MEMBRO 
PERMANENTE DA COPEL), Sr. José Moretti Neto (MEMBRO PERMANENTE DA COPEL), e o Sr. Sérgio 
Marcos Pinto (MEMBRO TÉCNICO), para abertura e julgamento dos envelopes referente ao Processo 
Licitatório, que tem como objeto a contratação de empresa especializada, para elaboração de 
relatórios de avaliação da estabilidade geotécnica do Aterro Sanitário Municipal de Pedreira. 
Apresentaram os envelopes as empresas abaixo descritas, para a abertura dos mesmos: 

BIO ESFERA GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP (EMPRESA NÃO CADASTRADA), representada pela Sr. Thais 
Favaro Gonçalves Kurabayashi, GEO SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (EMPRESA NÃO 
CADASTRADA), representada pelo Sr. Alan Perina Romão e TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
LTDA - EPP (EMPRESA NÃO CADASTRADA), sem representante presente para a abertura dos envelopes. 

Os envelopes foram verificados e rubricados em seus fechos pelos membros e licitantes presentes. A 
Comissão prosseguiu com a abertura do envelope de n° 01 - Documentações, onde os documentos 
foram rubricados pelos membros da Comissão e licitantes presentes. 

No momento da análise dos documentos de credenciamento da empresa GEO SUSTENT ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA, foi observado que em alguns documentos entregues a razão social da empresa 
constava como GONGALVES & ROMÃO LTDA, porém foi observado no contrato social apresentado 
que houve alteração na razão social da empresa, conforme contrato social alterado registrado na 
JUCESP em 22 de setembro de 2020, o qual questionado ao representante presente, o mesmo nos 
informou que ainda não houve tempo hábil para alteração da razão social de todos os documentos. 
Em razão do CNPJ constante em todos os documentos ser o mesmo e pelo fato de que a alteração foi 
realizada há poucos dias, os documentos foram aceitos. 

No momento da análise dos documentos do envelope n° 01 - Documentações da empresa GEO 
SUSTENT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, foi verificado que continha apenas os documentos 
referentes a qualificação técnica, deixando de apresentar os demais documentos exigidos no item 
3.2.1.2 do edital, sendo observado que a empresa apresentou os demais exigidos juntamente com os 
documentos entregues no credenciamento, deixando de cumprir o item 5 do edital, no qual todos os 
documentos exigidos no item 3.2.1.2 deveriam estar dentro do envelope de n° 01-documentações, 
ficando portanto, a referida empresa INALIBITADA.  

Ressalto ainda que esta Comissão analisou a relação de Apenados - Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (http://www4.tce.sp.gov.br) no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS 
(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis)  e no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos 
de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php),  onde foi consultado o nome da 
pessoa jurídica licitante e também de seu sócio majoritário (artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992), onde 
não foi encontrada nenhuma irregularidade. 

As licitantes BIO ESFERA GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP e TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL 
LTDA - EPP atenderam aos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/2.006, pois seguiram as 
exigências do item 3.2.1.2. alínea e.2. do edital. 

Ao analisar os documentos do envelope n° 01 - habilitação da empresa BIO ESFERA GESTÃO AMBIENTAL 
LTDA EPP, foi verificado que a empresa deixou de apresentar o atestado de monitoramento de marco 
geotécnico e de piezômetros, exigido no item 3.2.1.2 alínea d.3. 
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Ao analisar os documentos do envelope n° W - habilitação da empresa TCA SOLUÇÕES E 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP, foi verificado que a empresa apresentou dentre vários atestados 
não solicitados, atestados de projetos que não condiz com relatórios de Marcos Geotécnicos, 
Piezõmetros, Estudos de Estabilidade e atestado de monitoramento geotécnico de aterros, 
exigidos no item 3.2.1.2 alínea d.3 do edital. 

A Comissão julga INABILITADA as licitantes BIO ESFERA GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP, GEO SUSTENT 

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e TCA SOLUÇÕES E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA — EPP pois 

descumpriram as exigências do item 3.2.1.2 e do item 5 do edital. 

Em vista de todas as licitantes terem sido inabilitadas e seguindo o item 9.1.6.2 do edital esta comissão 
entende que poderá ser aplicado o disposto no art. 48, II, § 3° da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas 
alterações: "Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no 
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis. Diante disso, esta comissão encaminha 
todo o processo licitatório para decisão da aplicação do referido artigo pela autoridade superior, o 
qual as empresas serão comunicadas após a decisão. 

Para constar lavrou-se a presente ata a qual vai assinada por todos os membros da Copel, membro 
técnico e licitantes presentes. Pedreira (SP), 24 de setembro de 2020, ás 12:15 horas. 

Sr. José M. 'Neto 
(MEMBRO/PERMANENTE DA COPEL) 

LICITANTES PRESENTES 
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