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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO, ABERTURA DO

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO

PÚBLICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO N' 003/2018 - PROCESSO

ADMIN]STRAT[VO N' 8.900/20] 8

Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 14:00 horas, na Secretaria de

Planeamento Urbano, reuniu-se a Comissão Especial de Chamamento Público, nomeada

por Portaria, com a presença de todos os seus integrantes ao final assinados para realização

de sessão pública para recebimento, abertura do Envelope de Habilitação e julgamento do

Chamamento acima mencionado. Aberta a sessão, o Senhor Coordenador pede para constar

que este presente o Senhor Márcío Valério Gomes Jorquera, representante da empresa

Construtora Sousa Araújo Ltda. Pede ainda para constar que estiveram presentes o

Senhor Fumando Pinto Catão e a Senhorita Rafaella Rossi Jorre Alvos, representantes do

Departamento de Convênios, os quais acompanharão os trabalhos. Após, o Senhor

Coordenador procedeu a abertura do Envelope de Habilitação, sendo os documentos

rubricados por todos os presentes e analisados pelo representante da proponente e outros.

Passada a palavra ao representante legal, o Senhor Márcio, nada constou em ata. Passada a

palavra aos representantes do Departamento de Convénios, nada constaram em ata.O

Senhor Coordenador informa que a sessão será suspensa para a análise dos documentos de

habilitação pelos i-membros da Comissão.Retomados os trabalhos, o Senhor Coordenador

comunica que, após análise, foi verificada necessidade de diligência quanto à data do

docunaento constante no Item 8.6.1. Declaração emitida pelo agente financeiro

conveniado -- Caixa Económica Federal -- Caixa, que comprove que a proponente

possui conceito de análise de risco de crédito favorável e vigente. Sendo assim, após

contato telefónico com o gerente da Superintendência da Caixa Económica Federal

(telefone: 12 -- 3932-9700), Senhor Henrique dos Santos Faria, o mesmo confirmou erro

de digitação da declaração supramencionada, encaminhando em seguida e-mail

confirmando tal situação e anexando declaração, datada de 03/97/2Q48, documentos que

seguem anexos a esta. Assim, após a diligência e análise dosldocumeÕtos e estando os
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mesmos condizentes com o solicitado em Edital, a Comissão Especial de Chamamento

Público decide habilitar a proponente, empresa Construtora Sousa Araújo Ltda. Tendo

em vista que há apenas 01 (uma) proponente, devidamente habilitada, dispensa-se a

necessidade do sorteio. A Comissão Especial de Chamamento Público decide classificar: I"

e única lugar-- Construtora cousa Araújo Ltda.O Senhor Coordenador solicitaque o

resultado e julgamento deste Chamamento seja publicado, na forma da lei.A Sessão foi

suspensa pelo prazo necessário a lavratura desta. Reaberta a sessão, o Senhor Coordenador

procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota,

nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta, em duas páginas, assinada pelos membros da

Comissão Especial de Chamamento Público e pelos representantes.

Comissão Especial de Chamamento Público e representantes

Coordellcldo}

Departamento de Convénios Departaibç!!J6 de Convênios

Macio"'b(Qlério Õõines il;l:ãi;éia
ConstrutoràSousa AraúÚo Ltda.
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Retificação - Declaração Edital 03/2018
Oficio Jaguariuna.pdf

Prefeitura Municipal de Jaguariúna,

A

Conforme contato telefónico, segue em anexo nova declaração referente ao chamamento público 03/2018
da Prefeitura do Município de Jaguariúna/SP, retificando a data de emissão que constou com o ano errado na
anterior(constou 2017 quando deveria constar 2018).

Nos colocamos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Att

Henrique Faria
Gerente de Clientes e Negócios ll Habitação

Superintendência Regional Vale do Paraíba
(12) 3932-9700
CAIXAECONÕMICAFEDERAL



Av

São José dos Campos. 03 de julho de 2018

')
DECLARAÇÃO

Atenciosamente

J. a
Henrique dos Santos Faria

Gerente de Clientes e Negócios lll
Superintendência Regional do Vale do Paraíba/SP


