Municipio de Va_leniim Gentil
ESTADO DE Sfio PAULO
CNPJ: 46.599.833/0001 ~11

A±a 03 - Retat6rio de diugencta realfaado na Tomada de Preeo n°
08/2020 - Processo n° 133/2020, destinada a Coittratae6Lo de empresa
corr. fiomectrne"to de rrra±erial e mite de obra para a realtzaeito de
infraestrutura urbana - pavimeritapito asifeitiea, drenagem ptwvial e
reds de ttwmha§jto p&btiea, em. dtwersos togredouros do Mur.ieipto de
Valeritim Gerttiusp.
As 10:00 horas do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte, na sala de
Licitac6es da Prefeitura Municipal de Valentim Gentil, localizada na cidade de
Valentim Gentil, reuniu-se a Comissao Julgadora Permanente de Licitac6es,
designada atraves da Portaria do Senhor Prefeito Municipal, n° 4355/20
composta por Joao Eduardo Vicente, que presidiu a sessao, Ana Rita Soares da
Silva, Secretaria e Paulo Cesar Helena, Membro, conforme convocacao
realizada pela senhora Sandra Cristina Turati, responsavel pelo setor de
Licitac6es, tendo em vista o requerimento apresentado pela empresa L.a. Lima
Empreendimentos Eireli -EPP, atraves do protocolo n. 2146, datado de 15 de
dezembro de 2020, as 13:32 horas, requerendo os beneficios aplicados as
Microempresas e a Empresas de Pequeno Porte, conforme previsao na Lei
Complementar 123/2006. Diante do requerimento apresentado pela empresa
acima citada, a comissao de licitacao promoveu novas diligencias para
constatacao dos requisitos necessarios para os beneficios pleiteados pela
requerente. Sendo assim, a comissao de licitacao com base no artigo 43, § 30
da Lei 8666/93, o qual faculta a comissao ou a autoridade superior em
qualquer fase da licitacao a realizacao de diligencia, constatou ao reanalisar os
autos da tomada de preco, que a referida empresa nao cumpriu com os items
17.5 e 17.6 do edital, o qual estabelece mos termos do art. 31, inc.Ill e art. 56,
§ 1° da Lei Federal n° 8.666/93, na realizacao de caucao, sendo que, a referida
empresa deixou de apresentar o referido documento no envelope 1 documentacao. Diante da constatacao realizada por esta comissao, resta
impossibilitado o analise do merito do requerimento apresentado, em face da
inabilitacao da empresa ora requerente. Diante do exposto, fica, portanto, ap6s
a diligencia realizada INABILITADA a empresa L.a. Lima Empreendimentos
Eireli - EPP, em face ao descumprimento as regras estabelecidas pelo edital da
referida tomada de preco. Fica concedido o prazo para interposicao de eventual
recurso mos termos constante do edital. Nada mais havendo a acresce
Ana Rita Soares da Silva, lavrei a presente Ata que assino
juntamente com os demais.
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