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ATA DE SESSÃO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E

JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO SECRETARIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO N'

006/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 15.011/2018

Ao sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 09:00 horas, na Secretaria

de Planejamento Urbano, reuniu-se a Comissão Especia! de Chamamento Público, nomeada

por Portaria 1429/201 8, com a presença dos integrantes ao final assinados, para análise de

documentos de habilitação e julgamento do Chamamento acima mencionado. Iniciados os

trabalhos, a Comissão pediu para constar que esteve presente o Senhor Fernando Alberto

de Moraes, CPF. 328.258.21 8-88, representante da Secretaria de Administração e Finanças,

que fará a análise dos documentos relativos à Qualificação Económico-Financeira, Cláusula

7.5 e seguintes do Edital. Ato contínuo, os presentes passaram a analisar os documentos

constantes nos Envelopes de Habilitação. Após a análise dos documentos, a Comissão passa

a analisar as manifestações apresentadas em sessão do dia 05 de novembro de 2018, da

empresa Saned, decidindo conforme segue: 111 Manifestação acerca da emprç$& L:(111)4

dê..par!!çlpel31ç: a empresa LCM Construtora e Comércio S/A, anteriormente denominada

LJF Construção e Comércio S/A é fruto da cisão da empresa CCM Construtora Centro de

Minas Lida. que, por sua vez, possui certidão de acervo técnico junto ao CRER/MG com

quantitativos superiores ao exigido no Edital. 2jL:NljêDjjêstação acerca de a empresa RDR não

: a Comissão entende

que o fato da Carta de Manifestação de Interesse (correta) estar dentro do Envelope

Habilitação, está cumprido a Cláusula 6.1 . do Edital. Ademais, a Comissão entende válida a

declaração de interesse feita de próprio punho. Não há mais nada objeto de questionamento

em Ata. Diante de todo o exposto, entendendo que foram apresentados todos os documentos

condizentes com o solicitado no Edital, a Comissão decide habilitar as empresas

Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda., HE Engenharia, Comércio e
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Representações Ltda., RDR Engenharia Ltda., Saned Engenharia e Empreendimentos

S/A, Construtora Sousa Araújo Ltda., Construtora ltajaí Lida., LCM Construção e

Comércio S/A. Outrossim, a Comissão decide habilitar a empresa Multipla Engenharia

Ltda., haja vista não ter cumprido o estabelecido na Cláusula 7.5.2. do Edital, notadamente

no que tange à apresentação da Demonstração de Resultados de Exercício referentes ao

último exercício social exigível, tendo apresentado tão somente o Balanço Patrimonial. A

Comissão solicita que as habilitações e habilitação sejam publicadas, para que haja o início

da contagem de prazo recursal, bem como que as empresas soam comunicadas acerca deste

julgamento, conforme previsto em ata da Sessão do dia 05 de novembro de 201 8. Caso não

haja recurso, fica agendado para o dia 2 1 de novembro de 201 8, às 09:00 horas, na Secretaria

de Planejamento Urbano, o sorteio entre as empresas habilitadas destinado à classificação

das mesmas. Havendo recurso, será aberto prazo para contrarrazões e, após emissão do

julgamento, será agendada nova data para o sorteio citado. A Sessão foi suspensa pelo prazo

necessário a lavratura desta. Reaberta a sessão, a Comissão 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.

Comissão Especial de Chamamento Público

Debora Moreira Saraiva das Dores

olaria Luiza Amorim Silvo Pores
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2018. às 09:00 horas. na Secretaria de
Planejamento Urbano. o sorteio entre as
empresas habilitadas destinado à classificação
das mesmas. Havendo recurso. será aberto
prazo para contrarrazões e. após emissão do
julgamento. será agendada nova data para o
sorteio citado.A Sessão foi suspensa pelo
prazo necessário a lavratura desta. Reaberta a
sessão. aComissão 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.
Comissão Especial de Chamamento Público:
Debora Moreíra Saraiva das Dores

equipamentos modelo OI . Diante disso. fica
suprimido do contrato de locação o valor de R$
576.00 (quinhentos e setenta e seis reais) e
acrescido o valor de R$ 1l .635.92(onze mil,
seiscentos e trinta e dois reais e noventa e dois
centavos).
Prazo do Objeto: 1 2 (doze) meses.
Continuam em vigor as demais cláusulas
contratuais
Secretaria de Gabinete. 22 de setembro de
2018.
Mana Emitia Peçanha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

FERNANDES. Auto de Infração n'0009/201 7
eferente à Notificação Especial n' 1 230/2017.
.CPF: 326.188.368-55. CRISTIANE GOTTAR-
DO. Auto de Infração n'0034/201 8, referente à
Notificação Especial n' 1231/201 7
.CPF: 935.120.909-15. JOÃO DOMINGUES
DA CRUZ. Auto de Infração n'0035/2018.
referente à Notificação Especial n' 1 207/2017.
.CPF: 141 .441 .538-94. GELCIO OSMAR
ROSCA'TI'l. Auto de Infração n'61/2018.
referente à Notificação Especial n' 5/201 8

CHAMAMENTO PÚBLICO SECRETARIADE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO N' 006/201 8
PRocEssoADMiNisTRArivo N'
15.011/2018

Ao sexto dia do mês de novembrodo ano de
dois mil e dezoito, às 09:00 horas. na Secreta-
ria de Planejamento Urbano, reuniu-se a
Comissão Especial de Chamamento Público.
nomeada por Portaria 1429/2018, com a
presença dos integrantesao final assinados.
para análise de documentos de habilitação e
julgamento do Chamamento acima menciona-
do. Iniciados os trabalhos. a Comissão pediu
para constar que esteve presente o Senhor
Fernando Alberto de Moraes. CPF.
328.258.21 8-88. representante da Secretaria
de Administração e Finanças,que fará a análise
dos documentos relativos à Qualificação
Económico-Financeira. Cláusula 7.5 e
seguintes do Edital. Ato contínuo. os presentes
passaram a analisar os documentos constantes
nos Envelopes de Habilitação. Após a análise
dos documentos. a Comissão passa a analisar
as manifestações apresentadas em sessão do
dia 05 de novembro de 2018, da empresa
Saned. decidindo conforme segue: 1) Manifes-
tação acerca da empresa LCM relativo a
apresentação de atestado técnico-operacional
de cisões (de outra empresa) e não da
participante: a empresa LCM Construtora e
Comércio S/A. anteriormente denominada LJF
Construção e Comércio S/A é fruto da cisão da
empresa CCM Construtora Centro de Minas
Ltda. que, por sua vez. possui certidão de
acervo técnico junto ao CREA/MG com
quantitativos superiores ao exigido no Edital. 2)
Manifestação acerca de a empresa RDR não
cumprir o Edital no que tange à Manifestação
de Interesse, pois a apresentou dentro do
Envelope Habilitação e tendo preenchido a
mesma de próprio punho: a Comissão entende
que o fato da Carta de Manifestação de
Interesse (carreta) estar dentro do Envelope
Habilitação, está cumprido a Cláusula 6.1 . do
Edital. Ademais. a Comissão entende válida a
declaração de interesse feita de próprio punho.
Não há mais nada objeto de questionamento
em Ata.Diante de todo o exposto. entendendo
que foram apresentados todos os documentos
condizentes com o solicitado no Edital. a
Comissão decide habilitar as empresas
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda.. HE
Engenharia, Comércio e Representações Ltda.
RDR Engenharia Ltda.. Saned Engenharia e
Empreendimentos S/A.Construtora Sousa
Araújo Ltda.. Construtora ltajaí Lida., LCM
Construção e Comércio S/A. Outrossim. a
Comissão decide habilitar a empresa Multipla
Engenharia Ltda., haja vista não ter cumprido o
estabelecido na Cláusula 7.5.2. do Edital.
notadamente no que tange à apresentação da
Demonstração de Resultados de Exercício
eferentes ao último exercício social exigível
tendo apresentado tão somente o Balanço
Patrimonial. A Comissão solicita que as
habilitações e habilitação sejam publicadas.
para que haja o início da contagem de prazo
recursal. bem como que as empresas sejam
comunicadas acerca deste julgamento,
conforme previsto em ata da Sessão do dia 05
de novembro de 2018. Caso não haja recurso,
fica agendado para o dia 21 de novembro de

Têm os proprietários supracitados. o prazo
ímprorrogável de 15 (quinze) dias. contados a

partir da publicação deste. para cumprir os
solicitados pelos respectivos Autos de Infração
andados os quais estarão sujeitos às pendida
des previstas na legislação vigente.
Tendo em vista a impossibilidade de localizar
os proprietários. para conhecimento de
terceiros e a fim de cumprir-se o determinado
no artigo 459. item ll desta mesma Lei. é
afixado o presente EDITAL

EXTRAro DE CONTRAlto
TOMADADE PREÇOS N'008/2018
Contrato Ro 1 60/201 8

Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Gifranza Arquitetura e Engenharia
Ltda
CNPJ.12.156/2018
Objeto: Construção de caixa de entrada de
esgoto bruto da Estação de Tratamento de
Esgoto -- ETE Camanducaia
Prazo:90 dias.
valor total: R$ 13.909.84
Secretaria de Gabinete, 30 de outubro de 201 8
Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

Anete Otilia Marçano de Meio
Mana Luiza Amorim Silva Peres

Carlos Henrique Marciano da Silva

Jaguariúna. 03 de novembro de 201 8

EXTRAro DE PRIMEIRO TERMO DE
ADITAMENTO DEcoNTRAro
TOMADADE PREÇOS No005/2018
Processo Administrativo N' 921 9/201 8
Contrato Ro 1 1 2/201 8.
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Renovo Construções LTDA. EPP
CNPJ 50.580.521 /00001 -33

Objeto: Continuidade no restauro e revitaliza-
ção da Fazenda da Barra- Fasell
Fica excluído o item 4.2. constante na cláusula
4.0 do contrato
Continuam em vigor as demais cláusulas
contratuais.
Secretaria de Gabinete. 26 de outubro de 2018
Mana Emilia Peçonha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete

ÁCARO BIOTTO BATTONI

Diretor do Departamento de Fiscalização

EXTRAro DE ATA REGisTRO DE PREçoS
PREGÃO PRESENCIALN'133/2018
Ata Registro de Preços n' 239/201 8
Órgão Gerenciador: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Detentora: Reformadora BEI Comércio de
Peças e Serviços Ltda. -- CNPJ:
20.932.050/0001-14
Objeto: Fornecimento eventual e parcelada de
peças de reposição originais e genuínas. de
acordo com a NBRI 5296 da ABNT. para
utilização dos veículos leves. pesados.
maquinas e tutores -- Lotes: 15 e 1 6
vigência: 1 2 meses
Valor total estimado: R$ 1 3.793.12
Jaguariúna, 18 de Outubro de 2018
Mana Emilia Peçonha de Oliveira Salva
Secreta ria de Gabinete

EDITALDEAUTOS DEINFRAÇÃO

Porque descumpridas as exigências legais,
conforme artigo 25, da Lei Complementar N'
101 . de 19 de novembro de 2007. que institui o
Código de Posturas do Município de Jaguariú-
na e dá outras providências.lavrou-se contra o
proprietário do imóvel abaixo discriminado o
seguinte Auto de Inflação

.CPF: 1 55.875.658-23, NILTON GERALDO
FERNANDES. Auto de Infração n'O1 6/201 7
eferente à Notificação Especial no 1 232/2017

Tem o proprietário supracitado, o prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a
partir da publicação deste. para cumprir os
solicitados pelos respectivos Autos de Infração
andados os quais estarão sujeitos às penalida-
des previstas na legislação vigente
Tendo em vista a impossibilidade de localizar
os proprietários. para conhecimento de
terceiros e a flm de cumprir-se o determinado
no artigo 459. item ll desta mesma Lei. é
afixado o presente EDITAL

EXTRAro DEPRiMEiRO TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO
TOMADADE PREÇOS N'006/2018
Processo Administrativo NO 9829/201 8
Contrato n'128/2018.
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Renovo Construções LTDA. EPP -
CNPJ 50.580.521/00001-33
Objeto: Continuidade no restauro e revitaliza-
ção da Fazenda da Barra- Fasel.
Fica excluído o item 4.2. constante na cláusula
4.0 do contrato
Continuam em vigor as demais cláusulas
contratuais
Secretaria de Gabinete. 26 de outubro de 2018
Mana Emilia Peçonha de Oliveira Salva
Secretária de Gabinete

EXTRAro DEcoNTRAro
PREGÃO PRESENCIALN'lO0/2018.
Contrato n' 1 49/201 8
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Infracamp Comércio de Tubos.
Conexões e válvulas Eireli EPP
CNPJ:07.322.751/0001-73
Objeto: Aquisição de materiais hidráulicos:
item: 9.
Prazo: 30 (trinta) dias.
Valor total: R$ 376.00 (trezentos e setenta e
seis reais).
Secretaria de Gabinete. 23 de outubro de 2018.
Mana Emília Peçanha de Oliveira Sirva
Secretária de Gabinete

Jaguariúna, 03 de novembro de 201 8

ÁCARO BloTTO BATTONI

Diretor do Departamento de Fiscalização

EDITALDEAUTOS DEINFRAÇÃO

EXTRAro DESEGUNDOTERMO DE
ADITAMENTO DECONTRATO
PREGÃO PRESENCIALN'll0/2017
Processo Administrativo N' 1 0036/2017
Contrato n'199/2017.
Contratante: Prefeitura do Município de
Jaguariúna
Contratada: Unicópia LTDA. EPP - CNPJ
04.315.058/00001-85

Objeto: Continuidade na locação de impresso-
ras(outsourcing de impressão)
Fica suprimido do contrato de locação um
equipamento modelo 02 e acrescidos 02(dois)

Porque descumpridas as exigências legais
conforme artigo 79. da Lei Complementar N'
101. de 19 de novembro de 2007. que institui o
Código de Posturas do Município de Jaguariú
na e dá outras providências.lavrou-se contra o
proprietário do imóvel abaixo discriminado o
seguinte Auto de Infração

EDITALDEAUTOS DEINFRAÇÃO
Porque descumpridas as exigências legais
conforme artigo 1 8. da Lei Complementar N'
1 34, de 19 de novembro de 2007. que institui o
Código de Posturas do Município de Jaguariú
na e dá outras providências.lavrou-se contra o
proprietário do imóvel abaixo discriminado o
seguinte Auto de Infração:

.CPF: 061 .882.358-12. PAULO ROBERTO

ROSSINHOLI. Auto de Infração n'25/201 8
referente à Notificação Especial n' 428/201 6


