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LAUDO DE JULGAMENTO 

 
 A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal da Estância Turística 
de Tremembé, Estado de São Paulo, designada por ato do Exmo. Prefeito Municipal pela 
Portaria acostada aos autos, ao examinar os requisitos formais da documentação 
apresentada em atenção a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2022 - PROCESSO INTERNO Nº 
688/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO POLIDO NOS GALPÕES DA FUTURA SEDE DA 
SOPSU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS, 
discriminados neste edital e seus anexos e baseada na avaliação técnica realizada pela 
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, apresenta o resultado do julgamento da 
única licitante: ERIVELTON NOGUEIRA DE CARVALHO 23068997895, nome fantasia E. 
NOGUEIRA CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob n° 33.624.718/0001-08. 
  
  DA ANÁLISE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 Nesse aspecto, importante salientar que a análise da CAPACIDADE TÉCNICA 
apresentada, foi realizada pela Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos (SOPSU), 
nos termos do art. 43 § 3° da lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterações, consoante 
documento anexo aos autos. 
 
  Assim, após ouvida a Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, verificando 
os requisitos de Habilitação, bem como conferência de autenticidade de documentos, esta 
Comissão decide, o quanto segue: 
 
     A empresa ERIVELTON NOGUEIRA DE CARVALHO, nome fantasia E. NOGUEIRA 
CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob n° 33.624.718/0001-08, atendeu aos requisitos de 
habilitação do edital, contudo a mesma apresentou a certidão que comprova sua 
regularidade para com a FAZENDA FEDERAL - Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e INSS, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, com prazo de validade expirado em 20/03/2022, 01 (um) dia 
antes da realização do processo licitatório em questão. Por tanto tendo a mesma se 
credenciado como Microempreendedor individual, conforme as exigências contidas no 
instrumento convocatório e os mandamentos da Art. 43, § 1º da lei complementar 
123/2006, bem como, os quais faz-se interessante transcrever: 
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"Art. 43. As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração 
pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)" (Negrito/sublinhado COPEL) 

 
 Considerando que o instrumento convocatório em questão resguarda o direito da 
ME e EPP, acima transcrito e que esta Comissão analisou os documentos criteriosamente 
de acordo com os preceitos contidos no edital da Concorrência Pública, que é considerada 
a lei interna do procedimento licitatório, segundo o item 5 do edital.  
 
 Por fim, entendemos que esta decisão deve ser submetida à apreciação da 
Autoridade superior para RATIFICAÇÃO. 
  
 Para conhecimento dos interessados, esta decisão da Comissão Permanente de 
Licitações será publicada na Imprensa Oficial Eletrônica do Município, na forma da Lei 
Municipal n° 4.238, de 11 de fevereiro de 2016, sendo, ainda, disponibilizada no sítio 
www.tremembe.sp.gov.br – Link: licitações/Concorrência Pública, nos termos da Lei de 
Acesso à Informação. 
 Esta é a decisão s.m.j. 

Estância Turística de Tremembé, 10 de maio de 2022. 
 
 
 
 

Patrícia Terezinha de Faria 
Presidente da COPEL 

 
 

Fernanda de Andrade Lima e Silva 
Membro da COPEL 

 
 

Vânia Teixeira de Lemos Araújo 
Membro da COPEL 
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DESPACHO 
 
 

 RATIFICO a decisão proferida pela Comissão Permanente de 

Licitações, e com base na análise efetuada pela Secretaria de Obras 

Publicas e Serviços Urbanos, referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

03/2022 - PROCESSO Nº 688/2022, cujo objeto é a identificação de 

empresa para contratação de empresa especializada de engenharia para 

execução de piso de concreto polido nos galpões da futura sede da SOPSU, 

concedendo a empresa ERIVELTON NOGUEIRA DE CARVALHO - E. 

NOGUEIRA CONSTRUÇÕES, inscrita no CNPJ sob n° 33.624.718/0001-

08, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação da documentação 

fiscal em questão, conforme subitem 5.1.1 do edital. 

 

 Publique-se. 

 

Estância Turística de Tremembé, 11 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 

Clemente Antonio de Lima Neto 
Prefeito Municipal 

 


