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ATA COMPLEMENTAR
Ato contínuo ao vigésimo quarto dia do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, referente a Licitaçãonº 58-2022-02L Tomada de Preço nº 46-2022-TP, objetivando a contratação de empresa de engenhariapara reforma da Praça Macário Barreto, no bairro Tomba, neste Município, quando a Comissão Permanentede Licitação resolveu considerar as empresas S. J. S. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, IFCENGENHARIA LTDA e 5M CONSTRUÇÕES EIRELI INABILITADAS e foi aberto prazo Recursal.
Em tempo hábil, a empresa S. J. S. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, protocolou o seu recurso.
Aos treze dias do mês de setembro do corrente ano, a CPL encaminhou o processo à Secretaria Municipalde Planejamento – SEPLAN, para manifestação da mesma quanto as alegações da empresa S. J. S.CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, trazidas em seu recurso administrativo.
Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, o processo retornou da SEPLANcom a seguinte análise:
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Com base nessas informações, o processo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Município – PGM paraanálise e emissão de parecer jurídico. A PGM emitiu o seguinte parecer:
Parecer nº 1021/PGM/2022, que diz: “Diante do quanto apurado, inferimos que, em razão da empresa nãoatingir a pontuação exigida no Termo de Referência, descumprindo assim, o item 10.4 alíneas “d ” e “e” doEdital, bem como não apresentou Curriculum, opinamos pela MANUTENÇÃO da decisão da Comissão deLicitação, de modo que deva permanecer INABILITADA a empresa SJS CONSTRUÇÕES E REFORMASLTDA.”
Diante do exposto, resolve a CPL acatar o supramencionado Parecer e considerar a empresa S. J. S.CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA INABILITADA, por descumprimento ao item 10.4 alíneas “d”, “e” doedital, mantendo a decisão em considerar as empresas IFC ENGENHARIA LTDA e 5M CONSTRUÇÕESEIRELI INABILITADAS. Ao tempo, em que CONVOCA as empresas participantes para darmosprosseguimento ao certame, no dia 25/10/2022, às 08h30, no Salão de Licitações, na Av. Sampaio, nº 344,Centro.
Nada mais havendo digno de registro, encerrou-se a presente ata.

Feira de Santana, 19 de outubro de 2022.
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