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Ofício DAAE ng. 018/2020

Jaguariúna, 23 deJunho de 2020

Senhora Pregoeira Luciene Dell Vecchio

A

Assunto: Análise das Amostras

Objeto: de Polpa de Frutas Congelada
Pregão Eletrânico nQ 06/2020

O Departamento de Alimentação e Assistência ao Escolar vem, através deste, informar que foi
realizado a análise sensorial das amostras de Polpa de Frutas Congelada nos sabores abacaxi, acerola,
acerola com laranja, caju e uva, apresentados pelas empresas: ÇAÇQÇQMERÇ141: E?li E131JTA$ LTE)A: e
LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL -EPP

Todas apresentaram suas características sensoriais, como cor, sabor, odor e aspecto respectivo
ao sabores solicitados.

Obtiveram o rendimento conforme o orientado no seu modo de preparo.
A sua rotulagem é de acordo, contendo as informações de procedência que são: Nome do

produto, dados do fabricante, n9 lote, validade, peso líquido, ingredientes e condições de
armazenagem

Todas as amostras foram entregues juntamente com suas respectivas fichas técnicas.

As amostras foram analisadas em todos os termos citados acima e aprovado pela equipe
técnica deste departamento

Sem mais para o nlapento

AtenciosamentA

Antânio Mau'raio C. Hossri

Diretor de Di:íiiqi:tpmento Nu tricion is ta
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parecer técnico da Secretaria de Meio Ambiente quanto aos
documentos técnicos que compuseram o envelope habilitação

e demais análises. Após as avaliações de praxe e leitura
do relatório a Comissão Permanente de Licitações resolveu
unanimemente habilitar a única empresa participante: Sanevias
Consultoria e Projetos LTDA - CNPJ: 08.610.g14/0001-86
nos termos da Ata circunstanciada da Sessão Pública. Fica
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 ele a correr a partir do dia 26/06/2020.

primeiro dia útil subsequente à data da última publicação.

ficando desde já aprazada data para Sessão pública para
abertura do envelope da Proposta Técnica (n' 02) para o día
06/07/2020 às 09 horas.

Alimentação e Assistência ao Escolar DAAE

Jaguariúna,24 dejunho de 2020

Luciene Dell Vecchio - Pregoeira

EXTRATO DE PRIMEIRO ADITAMENTO DE CONTRATO

Tomada de Preços n' 007/2019

Contrato no 1 1 1 /201 9

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: Renovo Construções Ltda. EPP

CNPJ 50.580.521/0001-33

Objeto: Prestação de serviços para construção de Portal
Turístico OGU 9000.816. o0/2017Comissão Permanente de Licitação. 24 de junho de 2020.

Renato Ribeiro Goivinho Fica prorrogado o prazo de vigência contratual e de
execução da obra por mais 60 dias. a partir de 29 de maio de
2020

Presidente

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS E ABERTURA

DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA DOCUMEN-
TAÇÃO

Tomada de Preços n' 005/2020

Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições
do contrato e do correlato processo administrativo

Secretaria de Gabinete, 14 de maio de 2020.

Mana Emília Peçanha de Oliveira Salva

Secretária de GabineteTorna-se público e para conhecimento dos interessados
que o recurso interposto pela empresa Natieli Aparecida
Ferreira EPP. CNPJ 15.027.801/0001-18, foi julgado
parcialmente procedente no que diz respeito à documentação

contábil apresentada e improcedente nos demais pontos
arguidos, por motivos insertos no procedimento licitatório. O
recurso apresentado pela empresa Wanx Construtora LTDA.
CNPJ 30.1 26.604/0001-40, foi também julgado improcedente.
por motivos insertos no procedimento lícitatório, mantendo-se

ambas habilitações. Outrossim, considerando o disposto no
$3' do artigo 48 da Lei 8.666/93. fica aberto prazo de 08(oito)
di«s úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da

!a publicação, para protocolização de nova documentação.
a ser oportunamente apreciada, isto é, a contar de 26/06/2020.

EXTRATO DECONTRATO

Dispensa n' 017/2020.

Contrato no 055/2020

Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna

Contratada: LCR COMERCIAL CAMPINAS LTDA

CNPJ: 96.41 6.771/0001 -33

Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares

Prazo: 30 (trinta) dias.

Valor total: R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais)

Secretaria de Gabinete, 19 de junho de 2020

Mana Emília Peçanha de Oliveira Silva

Secretária de Gabinete

Jaguariúna,24 dejunho de 2020.

Renato Ribeiro Goivinho

Permanente de Licitações

Presidente da Comissão

Mana Emílía Peçanha de Oliveira Silva -- Secretária de
Gabinete

AVISO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE AMOSTRA
Pregão Eletrõnico n' 006/2020

Torna-se público e para conhecimento dos interessados
que. em teste realizado no dia 23 dejunho de 2020, as amostras

apresentadas pelas empresas vencedoras do certame acima
mencionado, qual seja, Caco Comercial de Frutas Ltda, CNPJ

60.795.978/0002-08 e LGM Comercio e Representações de
Produtos Alimentícios, CNPJ 21.026.898/0001-47, foram

devidamente aprovadas, conforme Relatório de Avaliação
de Análise de amostras emitido pelo Departamento de
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