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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO, ABERTURA DO

ENVELOPE DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO

PÚBLICO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE

PLANEJAMENTO URBANO N' 006/20] 8 PROCESSO ADMINISTRATIVO N'

15.011/20]8

Aos cinco dias do mês de novembro 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 1429/2018, com a presença de seus integrantes, ao ülnal assinados,

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

julgamento do Chamamento acima mencionado. Aberta a sessão, a Senhora Coordenadora

pede para constar que estiveram presentes: rosé Edilson de Almeida, CPF 1 1 7.020. 1 38-55,

representante da empresa Construtora e Incorporadora Faieiros Ltda.; Antonio José de

Almeida, CPF 006.794.718-20, representante da empresa HE Engenharia, Comércio e

Representações Ltda.; André Fernandes Dias da Silvo, CPF 014.700.316-47,

representante da empresa RDR Engenharia Lida; lvan Ferreiro Herculano, CPF

573.443.298-91, representante da empresa Saned Engenharia e Empreendimentos SA;

Valmir Início Júnior, CPF 090.746.348-77, representante da empresa Multipla

Engenharia Ltda.; Márcio Valério Gomes Jorquera, CPF 03 1 .356.429-92, representante

da empresa Construtora Sousa Araújo Ltda.; Anacleto Rosas Ramos, CPF 053.973.438-

29, representante da empresa Construtora ltajaí Ltda.; e, Túlio Vagner Agostini, CPF

255.520.076-20, representante da empresa LCIM Construção e Comércio S/A. Pede ainda

para constar que estive presente o Senhor Ferrando Pinto Calão, representante do

Departamento de Convênios, o qual acompanhará os trabalhos. Após, a Senhora

Coordenadora procedeu a abertura dos Envelopes de Habilitação, sendo os documentos

rubricados e analisados por todos os presentes. Passada a palavra aos representantes, o

Senhor lvan Ferreira Herculano, representante da empresa Saned Engenharia e
Empreendimentos SA, pediu para constar que ",4 e/mp/"esa Z,CÀ/ /7ão ct/n7pr/z/ o //e/l? 7. 4. 5.

pois apresentou atestado técnico-operacional de cisões (de outra empresa) e não da
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participante. A empresa RI)R não cumpriu o Edital no que tange à manifestação de

interesse, pois apt'esentott dentro do Envelope Habilitação e, muito embora tenha

preenchido a manifestação de próprio punho, contendo rastlras que !ornar o doctlmento

f/egz've/, nõo cu/np/"fz/ o //em ó. / do Zldí/a/". O Senhor Túlio Vagner Agostini, representante

da empresa LCM Construção e Comércio S/A, pediu para constar "con/rapando a

observação da empresa Saned, o atestado tem validade poisfoi gerado através de uma cisão

(CCM), jtlridicamente amparado e pode ser constatado e elucidado no CRER/MG e a

empresa atuatmente opera tltitizando vários atestados oriundos da cisão em todos os órgãos

públicos qtle participa de licitações (1)enit, Copasa/MG, DER/MG, etc)" . O Se üxo )übürê

Fernandes Dias da Salva, representante da empresa RDR Engenharia Lida., pediu para

constam " Contradizendo o qttestionametlto disposto pela Saned, declaro que a redução ora

feita ntanualmente pode ser comparada com o documento redigido e impresso que estava

disposto dentro do envelope, sendo que no Item 6.1. do teÍerido Edital, declara qtle ÉI

mini/estação de interesse deverá set apresentada junto ao envelope, o que pode sllY"

bons/a/ado". Os demais representantes nada constaram em Ata. Passada a palavra ao

representante do Departamento de Convênios, nada constou em ata. A Senhora

Coordenadora infomta que a sessão será suspensa para a análise dos documentos de

habilitação pelos membros da Comissão e que o julgamento será publicado na Imprensa

Oficial do Município de Jaguariúna, na forma da Lei. Infom)a ainda que o resultado será

encaminhado, via e-mail, por um membro da Comissão. A Sessão foi suspensa pelo prazo

necessário a lavratura desta. Reaberta a sessão, a Senhora Coordenadora 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 três páginas, assinada pelos membros da Comissão

Especial de Chamamento Público e pelos representantes.

Comissão Especial de Chamamento Público e representantes
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