
Prefeitura do Municíoio de Jaauaríúna
Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 -- Centro -- Jaguariúna-SP -- CEP 13910-027
Fine:(19) 3867 9801/ 9780/ 9757/ 9707/ 9825/ 9792/ 9786

www.licitacoes.ia gua ri tm a.s D.uov. br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE

HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N' 005/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO N'
187/2020.

No vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 09:30 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 representado 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 abertura dos Envelopes de
Habilitação da Tomada de Preços acima mencionada, Guio objeto é ''Prestação de serviços de
revitalização de praças da zona urbana do município de Jaguariúna Contrato de Repasse OGU n'
1060.181-12/2018 -- Ministério das Cidades, Planejamento Urbano". Aberta a sessão, o Senhor

Presidente pede para constar que estiveram presentes o Engenheiro Senhor Narciso Alexandre

Vendrame lotado na Secretaria de Planejamento e o representante da Secretaria de Obras e Serviços

o Senhor Thiago Alface Chiavegato que farão a análise da documentação técnica, bem como os

representantes -das empresas: NATIELI APARECIDA FERREIRA - EPP -- CNPJ
15.027.801/0001-18 e WANX CONSTRIJTORA LTDA -- CNPJ 30.126.604/0001-40 ao Htnal

assinados. Analisados os documentos técnicos das empresas citadas, chegou-se a seguinte
conclusão: Em relação a empresa NATIELI APAjiECIDA FEjiREIRA -- EPP, registrou-se que
a empresa apresentou uma única CAT cuja descrição da atividade técnica não condiz com a natureza

do objeto licitada, em desacordo com a alínea "i" do subitem 7.4. 1 do edital; já em relação a empresa

WANX CONSTRUTORA LTDA, 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. Demais documentos técnicos achados conforme.
Franqueada a palavra ao representante da empresa WANX o mesmo pede para constar que "entende

que no quesito iluminação pública os atestados atendem a comprovação de serviço da mesma
natureza (instalações elétricas) admitido no alínea ''k" do subitem 7.4.1 do edital e que faltou

apresentar na empresa NATIELI o Registro do Livro na Junta Comercial do termo de abertura e
encerramento do Balanço Patrimonial". De igual modo franqueada a palavra ao representante da

empresa NATIELI, o mesmo pede para constar que "com relação a impugnação do técnico de

engenharia referente a Certidão de acervo técnico da empresa a qual represento, entendo, salvo
melhor juízo, que tal apontamento não mereça prosperar, vez que os serviços são da mesma '
natureza, qual sqa, de engenharia civil, elétrica, entre outros, onde em edital não foram destacadas

as parcelas de maior relevância, nos tempos na Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de SP:
como fora descrito na alínea "k" do subitem 7.4.1 referente ao atestado operacional que tendo em

vista a especiHlcidade da instalação de pisos enter-travados em concreto e alambrados, que a empresa

WANX também seja habilitada por este motivo, vez que a impugnante não verificou itens da

mesma natureza, o qual se tem deverá ser apontado onde consta isto nos atestados apresentados pela
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equipe técnica". Diante das observações feitas acima, os técnicos das Secretarias desta

Administração mantiveram o parecer inicialmente sustentado, sem qualquer revisão em relação ao

arguido pelos licitantes. Não tendo mais o que constar neste aspecto, essa Comissão informa que a

sessão será suspensa para posterior encaminhamento do Procedimento Licitatório à Secretaria de

Administração e Finanças para que se proceda à análise da documentação contábil. Superada esta
fase serão analisados os demais documentos e prolatada decisão referente ao julgamento de

habilitação/habilitação das participantes. A sessão 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.

Representante Secretaria de Obras e
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