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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTES À TOMBADA DE I'REÇOS N"
009/2019 - PROCEDIMENTO LICITATÕRIO N" 094/2019.

No segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas. no Paço Municipal
sito à Rua Alfredo Bueno n'. 1235, a Comissão Permanente de Licitação encerrou o prazo para
rcccbímento dos Envelopes Habilitação c Proposta de Preços, referente à Tomada de Preços em
cpígrafê, que tem por objeto a "Prestação de serviços de pavimentação asfáltica da estrada Judítc
dos Santos Pinto e parte da Rua Tomaz Jasso", ficando constatado que apresentaram os Envelopes
para a licitação en] apreço, as seguintes licitante:

1-) Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Lida

2-) Jaguary Incorporação, Construção e Comércio Ltda

Do que para constar, vai digitado o presente Tempo, nessa única via, que vai assinado pelos
membros da Comissão e pelo rept'esentante presente.

JaguaW Incorporação,
Con\ércio Lida

Calstrução e
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 009/2019 PROCEDIMENTO
LICITATORIO N'094/2019.

No segundo dia do mês de maio do ano de dois míl e dezenove, às 14:30 horas, no Departamento
de Licitações e Contratos, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de
todos os seus integrantes, o Engenheiro lotado na Secretaria de Obras e Serviços, e o Senhor
Fernando Alberto de Moraes representante técnico da Secretaria de Administração e Finanças,
ao final assinados, para realização de sessão pública para abertura dos Envelopes de Habilitação
da Tomada de Preços acima mencionada. Aberta a sessão, o Senhor Presidente pede para constar
que estiveram presentes os seguintes representantes: Senhor Marcos Roberto Constantino,
representante da empresa Pavinc Pavimentação Infraestrutura e Construção Civil Lida. e o
Senhor Pedra Vivaldi Neto, representante da empresa Jaguary Incorporação, Construção e
Comércio Ltda. O Senhor Presidente pede para constar que as licitantes se encontram
devidamente cadastradas. Após, foram rubricados em seus fechos os envelopes Proposta de
Preços bem como os envelopes Habilitação, sendo esses últimos abertos e os documentos
analisados e rubricados pelos representantes presentes e pelos membros da Comissão
Permanente de Licitação. Da análise técnica o Engenheiro Flávio, em relação à empresa Pavinc,
constou que ''dos documentos acostados aos autos, verificamos que, no nosso entendimento,
smj, não foi atendido o subitem 8.4.1.i constante do edital, vez que não encontramos, nas duas
certidões de acervo técnico do profissional responsável, carreadas pela Interessada, a: (a)
execução de regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura; (b) execução de

guia e saleta moldadas /n /oco em concreto, com extrusora; e, (c) execução de passeio (calçada)
ou piso de concreto moldado /n /oco, usinado, espessura de 6cm. No entanto, nos atestados de
capacidade técnica operacional apresentados pela Licitante, observa-se a execução destes itens,
sendo o responsável técnico pela sua execução, segundo consta daqueles documentos, o mesmo
responsável técnico indicado pela Licitante para o acompanhamento da obra objeto do presente
certame. Entendemos, considerando-se como verdadeiros, como de fato considerado temos, que
os atestados apresentados pela Licitante são a pura expressão da verdade, que embora não
constantes de acervo técnico registrado junto ao CREA-SP, tais serviços teriam sido realizados
e, desta forma, o profissional teria adquirido conhecimento técnico para a realização de outras
obras da mesma natureza. Em relação à empresa Jaguary os documentos técnicos também foram
achados conforme." O apontado pelo engenheiro não macula a documentação apresentada pela
empresa em questão, pois o subitem 8.4.1.i apenas exige a apresentação de certidão de acervo
técnico que comprove a execução de serviços da mesma natureza do objeto ora limitado. O
subirem 8.4.1.k é que exige a apresentação de atestados de capacidade que comprove
quantitativos mínimos, o que foi atendido pela empresa. Franqueada a palavra aos
representantes nada constaram em ata. Ato contínuo esta Comissão decide suspender a sessão
até que sqa feita a consequente avaliação da documentação contábil pelo representante técnico
da Secretaria de Administração e Finanças. Portanto, esta comissão encaminhará o
protocolizado para a análise já citada nos termos exigidos pelo edital. Em vista disso, ficará
suspensa esta sessão e, após, dar-se-á a publicidade da decisão de habilitação/habilitação na

forma da Lei. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura destas Ata. Reaberta a
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sessão, o Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo
digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão
de Licitação e pelos demais presentes.

Constl11çãoí'Ciül Ltda

Jaguary Incorporação, Construção e Cotuércio
L t(}a

Flávio Paoliello Machado de Souza

CPF: 102.30R.35h.78
Secrefaría al! p +ds e Serviços

Fernando Albifit de Morais
CRC: ISP29$p705/0-3

Secretaria (HÁdntiltistração e Finattças
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