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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PRAZO PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
DE HABILITAÇÃO, REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO N' OO1/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N'
13.962/2022

No segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, na
Secretaria de Planeamento Urbano, localizada no Paço Municipal, sito na Rua Alfredo Bueno n'.
1235, Centro, Jaguariúna, a Comissão Especial de Chamamento Público, nomeada por Portaria n'
1.478/2022, encerrou o prazo para recebimento dos Envelopes de Habilitação, referentes ao
Chamamento Público em epígrafe, que tem por objetivo "Se/ec/0/7ar ,E/arrasa da cona/rzrção cív//,
cotll contprovada capacidacíe técllica, para exectlção de Ptojeto Residettcial Muttifattliliar,
CondotnÍnio Residencial horizontal, com o total de 115 (cento e quinze) unidades habitacimlais
tnultijattliliares, eni itlt(5vel locctlizciclo a Rua Deodoto Reis, Lote ''2'', Ouadl'a '' Y". Jarditll
Floriatlópolis, no Município de Jaguclriútla, ttlatt'iculado jttlato ao O$ciat Regista'o de Imóveis,
Comctrca de Jagtlaiii[ttla, Estado de São Pauta, sob o tl' ]4.352, a ser cotlttatada peia Caixa
Ecotlõtltica Federal (CAIXA), cota vistas a implelltentação de protótipos de habitação de inletesse
socict[ (Vet Portaria n' ].9S4, de 14 de .iutlho de 2022 do Millistério do Desellvotvimetlto
Reg/ona/'', ficando constatado que apresentou a Carta de Manifestação de Interesse e respectivo
Envelope para o Chamamento em apreço, a seguinte empresa:

1-) Construtora cousa Araú.io Ltda.;

Do que para constar, vai digitado o presente Termo, nessa única via, que vai assinado pelos
membros da Comissão, pelo representante e demais presentes.

!

liabela Toledo Catão

CPF 393.0 1 2.278-27

Construtora Sousa Araújo Ltda
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ATA DE SESSÃO PUBLICA PARA ABERTURA DO ENVELOPE DE
HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PUBLICO

SECRETA[tIA DE PLANEJAMENTO URBANO N' OO]/2022 PROCESSO

ADMINISTRATIVO N' 13.962/2022

No segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00 horas, na

Secretaria de Planejamcnto Urbano, reuniu-se a Comissão Especial de Chamamento Público,

nomeada por Portaria 1 .478/2022, com a presença de seus integrantes, ao final assinados,

para realização de sessão pública para recebimento, abertura do Envelope de Habilitação e

julgamento do Chamamento acima mencionado. Aberta a sessão, o Senhor Presidente pediu

para constar que estive presente o Senhor Fredcrico Vieira, CPF 393.012.278-27,

representante da única proponente, empresa Construtora cousa Araújo Lida., CNPJ

l0.268.911/0001-58. Estiveram presentes também os representantes do Departamento de

Contabilidade e Orçamento, Senhores José Fernando Moreira, CPF 373.383.858-07, c

Eduardo Ramos Meira, CPF 21 6.255.928-50, os quais serão responsáveis pela análise dos

documentos relativos a Cláusula 8.5.2. Ato contínuo, o Senhor Presidente procedeu a

abertura do Envelope de Habilitação, sendo os documentos rubricados e analisados por todos

os presentes. Após as devidas análises, constatou-sc o pleno atendimento dos documentos

exigidos em Edital, restando a empresa Construtora cousa Araújo Ltda., CNPJ

l0.268.911/0001-58, devidamente HABILITADA. Considerando a ausência de demais

proponentes, restou prqudicado o sorteio a que alude a Cláusula 9.4. Assim, chegou-se ao

seguinte resultado de habilitação c classificação: ;!:.;ç Úpiçp plQPQDçplç çl4$$jüç4dp:

empresa Construtora Sousa AraújQ Leda., CNPJ l0.268.91 1/0001 -58. O representante da

proponente foi orientado quanto aos demais procedimentos relativos à Caixa Económica

Federal, tal como constante no Edital de Chamamento Público. Passada a palavra ao

representante, nada constou ein ata. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à l:l?áratura

desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a leitura da mesma, a Igual foi

achada conforme. Solicitou a publicação deste julgamento, nos termos da Lei. Na(h. mais
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havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta assinada por todos os

presentes

Público e demais presentes

CPF 393.0 1 2.278-27

Construtora Sousa Araújo Ltda
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