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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO
REFERENTES A CONCORliENCIA N' 013/2021 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N'
534/2021

Objeto: Execução da ampliação da rede de distribuição de energia elétrica primária e secundária;
implantação e modernização compreendendo serviço de retirada, e instalação de Conjunto IP (Iluminação
Pública) com fornecimento dos materiais necessários e mão de obra -- Contrato de Financiamento n'
0526.795-1 9 - FINISA

No vigésimo quarto dia do mês de março do ano dc dois mil e vinte e dois, às 09:30 horas, na sala de sessões
do Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Jaguariúna, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação, com a presença dos membros abaixo assinados para recebimento dos envelopes
"habilitação" e "proposta de preços", credenciamento dos representantes presentes, abertura do envelope
habilitação", análise e julgamento de habilitação referente ao certame acima mencionado. Aberta a sessão,

Luz Forte registrou que "a empresa ARL na CND Estadual não apresentou a Certidão de Débitos não
inscritos em dívida atava e apresentou a CND Federal vencida. A mesma apresentou a Certidão de Pessoa
Jurídica do CRUA vencida na data de 3 1 /1 2/20 ] 9. A mesa-na também não apresentou o CRIA do proHlssional
responsável. Os atestados que ela apresentou não estão chancelados pelo CREA e estão em cópias simples.
Conforme Edital não apresentou balanço e também não apresentou os índices financeiros e o Capital Social
que ele apresenta não atende ao Edital que é de 10%. Em relação à empresa Zagonel apresentou inscrição
estadual do Estado de São Paulo sendo que a matriz é de Santa Catarina e não foi apresentado. O objeto
social da última alteração do Contrato Social está divergente do objeto social da Certidão do CREA Pessoa
Jurídica. A mesma, salvo engano, não apresentou balanço nem os índices financeiros, assim sendo não
compJ;ovRpatrimânio líquido. O Acervo técnico apresentado da mesma não atende ao objeto licitado pois
apre#ntoli\penas Acervo Técnico de LED. A empresa JB Light -- Acervo Técnico apresentado pela mesma
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não atende ao objeto limitado, apresentando apenas atestado de manutenção de iluminação pública, não
apresentou nenhum atestado de extensão de rede. Sobre a empresa VBE apresentou Atestado de capacidade
técnica apenas do profissional referente ao Lote 11. Sobre a empresa GC de Oliveira -- apresentou objeto
social da Certidão dc Pessoa Jurídica do CREA divergente do objeto social do Contrato Social, assim sendo,
a Certidão de CREA perde validade. Ainda sobre a mesma não apresentou Certidão de quitação de pessoa
física do CREA de nenhum dos Engenheiros. Apresentou um Atestado de Capacidade Técnica da cidade de
Pariquera Açu em cópia simples e sem chancela do CRIA. O Contador que assina os índices financeiros
não é o mesmo que assina o Balanço." O representante da empresa EngeLuz constou que "a empresa VBE
não atende o item 7,7.3. 1, 7.7.4 Lote 1 -- Atestado não compatível com o objeto licitada e requerido. A JB
light também não atende aos mesmos itens do Lote ll Atestado não compatível que se refere a extensão de
rede primária. A empresa ARL Engenharia -- Capital Social não compatível com o objeto limitado -- item
7.8.5. 1 -- não apresentou os índices e o Capital menor que 1 0%. O item 7.7.2 CREA da pessoa jurídica está
vencida em 3 1/1 2/201 9. A Certidão de Débitos Federal item 7.4.2.3 do Edital está vencida em 1 0/05/2021.

A empresa Zagonel não atende aos itens 7.7.3. 1 e 7.7.4 -- execução de redes primárias -- não apresentou
Acervo de extensão dc redes primárias Lote 11." 0 representante da RT Energia constou que "a empresa
Elétrica Biasi não atende o item 7.7.3. 1 pois os Atestados de instalação de conjunto de iluminação pública
não estão acervados pelo órgão competente. A empresa ARL apresentou Certidão Negativa de Débitos
Tributos Federais vencida. O CREA de pessoa jurídica da mesma vencida em 3 1/1 2/20 1 9." O representante
da empresa JB Light endossa o registrado pelo representante da Luz Forte. O representante da empresa
Zagonel registra que "em relação ao ponto apresentado contra a empresa quanto a não apresentação da
Inscrição Estadual a mesma foi sim apresentada nos documentos de habilitação. Quanto a Inscrição no
Estado de São Paulo a empresa também possui inscrição no Estado de São Paulo sob o mesmo CNPJ da
matriz de Santa Catarina. Em relação ao objeto constante em balanço ora dito que está em divergência com
o CREA não procede visto que os objetos são os mesmos em ambos os documentos. Quanto a ausência do
balanço e dos índices financeiros a empresa apresentou capital social atendendo à exigência do Edital
conforme item 7.8.5.2. Quanto ao acervo apresentado atende ao Lote 1 -- único lote que a empresa está
participando." Isso posto e diante do grande número de empresas participantes e da exigência editalícia
acerca de apresentação de documentos de qualificação económico-financeiro, de regularidade fiscal e
trabalhista, de habilitação jurídica, outros documentos e de qualificação técnica, esta Comissão informa que
a sessão será suspensa para que o procedimento licitatório seja encaminhado à Secretaria de Administração
e Finanças para a anal ise acusada e cautelosa da documentação económico-financeiro e à Secretaria de Obras
e Serviços para análise amurada e cautelosa da documentação técnica, de modo que o julgamento de
habilitação será oportunamente realizado, em sessão própria, convalidando-se demais
análises/consultas/diligências/pesquisas de competência desta Comissão Permanente de Licitação.
mais havendo digno de nota nem a tratar, vai a presente por todos assinada.
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Representantes credenciados presentes

/

E NTPRESAS CREDENCIADAS: CNPJ: NON[E REPRESENTANTE: DOCUIVIENTO:(RGou
CPF)

ASSINATURA

LEGACYTEClILTDA EPP 26.641.330/0001-50
Emiro Antonio Merlano

Caropresc
CPF 237.286.688-50  

Lifz riSqTE - iLUtjNAÇAO E SERVIÇOS

19.280.448/0001 3] lulíano Augusto dc Ahncida CPF 005.924.856-4 1  
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Técnico da Secretaria de Obras c Serviços

e Conservação -- SEOS

Luciano Sana Caxias de Arado

#

Página 3 de 3


