Municipio de Va_lentim Gentil
EST:ADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.599.833/0001 -11

COMISSAO JulflADORA PERMANENTE DB LICITACOES
Ata n° 02/20

Ata de prosseguimento da Tomada de Preeo n° 07/20 - Processo n° 64/20,
destinada a Contrataeao de empresa com fornecimento de material e mao
de obra para a Construeao do Parque da Crianea.
As 09:30 horas do dia vinte e quatro de junho 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 LJulgadora Perrnanente 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, tendo transcorrido o prazo
concedido as empresas para apresentacao de recurso, sendo que apenas a
empresa Fabiano Pires de Britto & Cia Ltda - MB, utilizou-se de seu direito de
recurso, conforme protocolo 1101/2020, tendo manifestado em suma pela
impossibilidade da cumulacao de capital social e garantias. Em que pese os
argumentos apresentados pela empresa recorrente, conforme ja rejeitado
anteriormente por esta comissao, as manifestac6es apresentadas pela
recorrente nao possui qualquer amparo legal, se nao bastasse as manifestac6es
da recorrente contraria o que estabelece a StLmula N. 27, do Egregio Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo, vejamos: "Em procedt.mento Zjc{tc{t6rto, a

cumulapdo das exigerwias de caugdo de partictpaedo e de capital social minimo
insere-se rro poder discrichondrio do adrminislrador, respeitados os ti"ites
preuistos ncz Zej c{e regGricz.cz". Portanto, conforme entendimento acima exposto,

nao prospera os argumentos apresentados pela recorrente. Diante do exposto,
a comissao mantem inabilitada para o prosseguimento do certame apenas a
empresa Fabiano Pires de Britto & Cia Ltda - ME, restando as demais
empresas habilitadas. F`ica designado como data de abertura dos envelopes
propostas o dia 26 de junho de 2020, as 15:30 horas, a ser realizado no setor
de licitac6es situado na sala de LicitaG6es da Prefeitura Municipal de Valentim
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