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ATA DE SESSÃO PAriA JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO
N' 005/2020 PROCESSO L]CITATÓR]O N' 187/2020.

No vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 16:00 horas, na sala de

sessões do Departamento de Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação,

com a presença dos membros abaixo assinados tendo um de seus membros representados por seu
suplente, a saber, Rafael Belluco Guerrini representado por Ricardo Moreira Barbosa, de acordo

com a Portaria n' 395/2020, para realização de sessão pública para julgamento de Habilitação da
Tomada de Preços acima mencionada, cujo objeto é "Prestação de serviços de revitalização de
praças da zona urbana do município de Jaguariúna -- Contrato de Repasse OGU n' 1060.181-

12/201 8 -- Ministério das Cidades, Planejamento Urbano''. Aberta a sessão, a comissão procedeu a

leitura da anal ise dos documentos contábeis das participantes assinado pelo Diretor Administrativo
Sr. Ferrando Alberto de Morais e pela Sra. Secretária de Administração e Finanças Elisanita
Aparecida de Morais. Fendas as análises a decisão foi unânime no sentido de Inabilitar ambas as
empresas, nos seguintes termos: NATIELI APAjiECIDA FERliEIRA - EPP -- CNPJ

15.027.801/0001-18 -- documentação técnica: registrou-se que a empresa apresentou uma única
CAT cuja descrição da atividade técnica não condiz com a natureza do objeto limitado, em desacordo

com a alínea "i" do subitem 7.4.1 do edital, conforme análise dos representantes técnicos desta
Prefeitura e já veiculados em ata da sessão pública ocorrida no dia 22 de maio de 2020 às 9:30h;

Documentação contábil: a análise do técnico contábil indicou a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício de 2019 com a ressalva de que não fora

mencionado o número do livro diário, nem mesmo transcrito o número de registro do livro najunta
comercial, não atendendo portanto, o exigido na alínea "L" do subitem 7.4. 1 . Os outros documentos

contábeis estão de acordo com as exigências feitas. Demais documentos: todas as declarações e o
certificado de registro cadastral encontram-se adequados. WANX CONSTRUTORA LTDA --

CNPJ 30.126.604/0001-40 -- documentação técnica: observou-se que as CATs e os Atestados de
Capacidade Técnica apresentados não atendem ao exigido nas alíneas "i" e "k" do subitem 7.4. 1 do

edital, mais especificamente em relação a iluminação pública, conforme análise dos representantes
técnicos desta Prefeitura e já veiculados em ata da sessão pública ocorrida no dia 22 de maio de
2020 ás 9:30h; Documentação contábil: a análise do técnico contábil indicou atendimento a todas

as exigências do Edital; Demais documentos: todas as declarações e o certificado de registro
cadastral encontram-se adequados. Foram realizadas diligências nos sítios do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo pelo link e no

Portal da Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União no link

http://wvwv.portaltransparencia.gov.br/, nas quais não se identificou sanção ou qualquer aplicação

de penalidade imputada por órgão da administração pública. Isto posto esta comissão permanente
de licitação também informa que todos os envelopes e seus conteúdos foram analisados e rubricados

por todos os presentes na sessão pública realizada nX) mesmo dia. Os envelopes proposta de preços
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ficarão sob custódia desta comissão até deslinde do feito. Nada mais havendo a constar, fica

consignado que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta
Prefeitura para que se publique o julgamento na forma da lei, ficando aberto o prazo recursal nos
termos do art. 109, 1 alínea ''a" da lei 8666/93, de 05 (cinco) dias úteis, com relação a este

julgamento, começando a correr este prazo a partir do dia 26/05/2020, primeiro dia útil subsequente

à data da última publicação. A sessão também foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta

Ata. Reaberta, 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 por todos os presentes.

Luciano Sena Caxias de Araújo

Membro suplente
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Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidâ.

FILTROS APLICADOS

CPF / CNPJ: 30.1 26.604/0001-40

http://www.portaltransparencia.gov. br/sancoes/cais?pag inacaoS ir

LIMPAR

Data da consulta: 22/05/2020 1 5:59:50
Data da última atualização: 22/05/2020 12:00:1 1

DnALHAR CNH/cpr DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO

Nenhum registro encontrado

UFDOSANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE

SANCIONADORA
TIPO DA SANÇÃO

DATA DE PUBLICA«O DA

SANTO
QUANTIDADE
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Detalhamento das Sanções Vigentes

FILTROS APLICADOS:

CPF/ CNPJ: 1 5.027.801/0001-18

Cadastro de Empresas Inidâ. http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/leis?paginacaoSin

LIMPAR

Data da consulta: 22/05/2020 1 5:59:50

Data da última atualização: 22/05/2020 1 2:00:1 1

DnALHAR CNH/cpr DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO

Nenhum registro encontradoencornriiJ

UFDOSANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE

SANCIONADORA
TIPO DASANÇAO

DATA DE PUBLla@O DA

SANÇÃO
QUANTIDADE

l of l 22/05/2020 1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação
Documento gerado em 22/05/2020 às 1 5:58:56

Em 22/05/2020 às 15:58:46 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa
informado:

CNPJ 30126604000140

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
https:#www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Cede

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
Telefone: 3292-3266 ww.tce.sp.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÂO PAULO

Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação
Documento gerado em 22/05/2020 às 15:57:55

Em 22/05/2020 às 15:57:44 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa
informado:

CNPJ 15027801000118

©Para acessar este documento com os dados atualizados. acesse
https:#www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento ou utilize o QR Cede

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
Telefone: 3292-3266 ww.tce.sp.gov.br
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