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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO
NOVA DOCUMENTAÇÃO, ANÁLISE E JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO
REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS N' 004/2022 PROCEDIMENTO
LICITATORIO N' 066/2022.

Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para prestação de
serviços de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, dos Bairros Vargeão e Santo
Antânio do Jardim no município de Jaguariúna Conforme Convénio Estadual n' 903/20 1 9,
celebrado entre o município e o Estado, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento
Regional

No vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 09:00 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, para abertura do envelope
contendo nova documentação da única empresa participante HJM CONSTRUTORA
EIRELI -- CNPJ 34.422.779/000 1 -55 (ME/EPP), nova análise, verificação de aptidão para
prosseguimento no feito e julgamento de classificação, se o caso. Esteve presente na Sessão
Pública representante da empresa participante também abaixo assinado. Em Sessão ocorrida
no dia 08/03/2022 verificou-se, após a análise dos documentos técnicos feita pelo
Engenheiro Narciso Alexandre Vendrame lotado na Secretaria de Planeamento, que "não
foi apresentado pela licitante Atestado de Capacidade Técnico-operacional, conforme
solicitado na cláusula 7.4.1.1, item ''d'' do Edital". Da análise dos demais documentos
(cláusula 7.4. 1, alíneas ''a'' a ''í"), também feita na mesma oportunidade, verificou-se que

na data de ocorrência da Sessão Pública para abertura dos envelopes, isto é, ocorrida no dia
24/02/2022, a Certidão Negativa de Débitos da União apresentadajunto ao CRC tinha como
data de validade o dia 15/02/2022, ou seja, vencida. Além disso, a empresa apresentou
Certidão Negativa de Débitos Municipal em nome de "Henrique Asterio Genario Vieira dos
Santos" com a seguinte observação: "J presente Cear/c7õo n.ão conte/mp/a pe.ygz{/sa.ç

ré Ãerenre aos /r/ólr/os /enfados no exerckfo 202/ e 2022. 6síc9 ''. Esta Comissão, também
naquela oportunidade, diligenciou junto ao sítio da Prefeitura de Praia Grande, nos termos

da Ata circunstanciada já produzida. Nesse sentido, a empresa participante foi habilitada e,

por ser a única participante, instada, pelo permissivo do $ 3' do artigo 48 da Lei 8.666/1 993,
a apresentar nova documentação no prazo que reza o comando. O novo envelope foi por
todos os presentes rubricado e, aberto, seu conteúdo analisado. A documentação técnica foi
considerada conforme. A Certidão Negativa de Débitos da União apresentada foi emitida
em 1 1/03/2022 com vencimento em 07/09/2022, portanto, conforme. Já a Certidão Negativa
de Débitos Mobiliários apresentada foi a mesma da Sessão anteriorjuntamcnte com e-mails
trocados entre a empresa e o Departamento de Dívida Ativa Seção de Baixas da Prefeitura

de Praia grande, com o Sr. Robert Bulgarelli -(Clibqe da Senão de Baixas, os quais
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indicavam ter havido problemas no sítio da Prefeitura, dc modo que esta Comissão
diligenciou junto ao mencionado Departamento, através de telefone, com o próprio Sr.
Robert. Foi informado que o problema do site foi sanado, ao que a Comissão Permanente
de Licitações entrou no sítio httos://mortal:cidadão.toDdata-

e imprimiu a Certidão que, agora,
encontra-se adequada, não sendo , portanto, caso de não regularidade com o Fisco
Municipal. Registrados os pontos e saneadas as questões que ensdaram anteriormente a
habilitação da empresa, esta Comissão reforma a decisão para considera-la habilitada no
feito. Prosseguiu-se, então, com a abertura do envelope Proposta de Preços. Analisada pelo
Engenheiro quc acompanha os trabalhos, a Proposta também adequou-se ao exigido no
Edital. A Comissão, por Him, declara a empresa HJM CONSTRUTORA EIRELI -- CNPJ
34.422.779/0001-55 apta a prosseguir no certame e classificada ein I' e único lugar com o
valor global proposto de R$ 795.682,35 (setecentos e noventa e cinco mil seiscentos e
oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos). A Sessão foi suspensa pelo prazo necessário à
lavratura desta Ata e reaberta, lida e achada conforme. O procedimento licitatório será
encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos para publicação deste julgamento
na forma da lei c a concessão do prazo rccursal, nos termos do artigo 109, incisa 1, alínea
"b", de 05 (cinco) dias úteis a contar do pl'imeiro dia útil subsequente à data da última

e nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta

Representante da Secretaria de

Planejamento U!:jyno

Narciso'Á.Éexándre Vendrame
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Membro
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MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

Estado de São Paulo
Secretaria de Finanças

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS
N.': 3078/2022

A Secretaria de Finanças da Prefeitura da Estância
Balneária de Praia Grande. usando das atribuições que
Ihe são conferidas por Leia

CERTIFICA, NÃO CONSTAR DÉBITOS nos assentamentos do Cadastro
Mobiliário desta Municipalidade, para a inscrição sob N'. 57647, lançado
em nome de Hjm Construtora Eireli.

A presente certidão não contempla pesquisas referente aos tributos
lançados no exercício de 2022.
A presente certidão é valida por 90( Noventa) dias após sua emissão.

Ressalvado o direito da Secretaria de Finanças cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado
que vierem a ser apuradas, devendo ser apresentados os recibos dos
tributos quitados constantes desta certidão, sempre que solicitados, de
acordo com o código tributário do município, da lei complementar 574 de
1 7 de novembro de 2010, artigo 245.

Praia Grande 23/03/2022 às 09:50:22

Certidão emitida em conformidade com Decreto número 4656/2009. em lO/12/2009.

A veracidade desta certidão está condicionada à verificação de sua cópia original na Internet
no endereço http://www.praiagrande.sp.gov.br.

Número de controle : cb41 b74f7867c86dad76cc7af201fbe9
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