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Jacareí , 20 de junho de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 063/6/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 14 de junho de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 14 de junho de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.O107/18, de autoria da Vereadora ora Márcia

Santos, venho prestar as seguintes informações:

1. A Administração Pública, por meio da Secretaria de Infraestrutura

Municipal levantou todas as ocorrências técnicas relativas à obra e as providências

estão sendo tomadas em relação à responsabilização da empresa para que a obra

seja feita de acordo com as exigências contratuais.

Atualmente , a Administração Pública notificou a empresa para que a

obra seja feita de acordo com as exigências contratuais.

Ressalte-se que, as obras das quadras Santo Antônio da Boa Vista e do

Jardim Pedramar sofrem com vandalismo e depredação .

2. Sim. Conforme cópia do contrato em anexo, a cláusula 10a estipula

caução como garantia para perfeita execução da obra, no valor de 5% (cinco por cento)

do valor do contrato, com validade até o recebimento definitivo de todos os serviços.

3. Conforme respondido na pergunta nO 1, a Administração Pública está

tomando as providências necessárias para que a empresa entregue a obra de acordo

com o firmado em contrato.

4. Cumpre informar que existe previsão de sanções administrativas na

cláusula 8a do contrato em anexo.
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5. A Administração Pública está tomando as devidas providências para

que as obras sejam entregues conforme estipulado em contrato.

6. Ressalte-se que, o primeiro contrato (contrato n° 6.030.00/2010) foi

realizado em 2010 com a empresa Pré-Engenharia Construções e Comercio Ltda.

Entretanto, o contrato foi rescindido unilateralmente, pois a contratada após receber a

ordem de serviço mostrou despreparo para a execução dos serviços, atrasando

consideravelmente o cronograma de obra, sendo notificada e não cumprindo as

exigências solicitadas pela Administração.

Em 2013 realizou-se uma segunda licitação que teve como vencedor a

empresa Teorema Engenharia e Construções Ltda.

No entanto, a ordem de serviço não foi emitida, razão pela qual nenhum

serviço chegou a ser executado pela contratada que apresentou seu pedido de

rescisão contratual sob a justificativa da demora na emissão da Ordem de Serviços e

vencimento de sua proposta comercial.

Em 2016 realizou-se a terceira licitação, cuja a empresa vencedora

Vieira Lima Engenharia Ltda. executou a obra.

Atualmente, a Administração Pública notificou a empresa para que a

obra seja feita de acordo com as exigências contratuais.

Atenciosamente,

~C?5~
IZAIAS JOSE DE SANTANA

Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP

Praça dos Três Poderes, 73 -2º andar- Centro - Jacareí-SP
Telefone: (12) 3955-9111 - Fax: (12) 3961-1092 - gabine te@jacarei.sp.gov.br




















