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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NovoHorizonte 2pd
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS

DOS ATOS DE INABILITAÇÃO DAS LICITANTES FABRÍCIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA ME E

EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LIDA — EPP, COM OS

FUNDAMENTOS CONSTANTES DA ATA ÀS FLS. 657/658, COM PUBLICAÇÃO NO DOE, CONFORME

EXTRATO ÁS FL. 659.

Aos 18 (dezoito) dias do mês de maio de dois mil e vinte, precisamente às
09h00, reuniu-se os membros da Comissão Permanente de licitações que abaixo
subscrevem para apreciar e julgar no efeito devolutivo, juízo de retratação os

recursos dos atos de inabilitação das licitantes FABRÍCIO JONATAN FIGUEREDO

PEREIRA ME e EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - EPP,

recurso às fls. 661/667 e recurso às fis. 669/681. De início observa a Comissão

a não apresentação de impugnação aos recursos pelos demais licitantes nos
termos do $3º, do art. 109, da lei nº 8.666/93. Pela ordem a Comissão

apreciou o recurso impetrado pela licitante FABRÍCIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA

ME, inabilitada por não apresentar a demonstração dos índices de liquidez
previsto no item 05.05.01 do edital. Por unanimidade dos membros, a Comissão
resolve anular o ato decisório de sua inabilitação, tendo em vista que em

melhor interpretação do contido no subitem 05.05.01 do instrumento editalício,
conclui-se que o comando posto não obriga a apresentação da demonstração
subscrita por contador e sim que no balanço conste elementos donde se possa
extrair que a licitante atenda aos índices. Verificando os documentos que foram
apresentados quando da expedição do Certificado de Registro Cadastral,
documento juntado pela licitante com os documentos de habilitação (fls.
569/601), verifica-se que o balanço apresentou valores dos quais se pode extrair
o cumprimento do disposto no subitem 05.05.01, reconfirmado por meio de
diligencia ($3º, do art. 43, da lei 8.666/03) em que, para melhor
esclarecimento, foi atendida a solicitação para esclarecer o atendimento dos
índices, cujo documento foi apresentado pela licitante à fl. 684. Decide,
igualmente por unanimidade, habilitar a licitante FABRÍCIO JONATAN FIGUEREDO

PEREIRA ME. Em apreciação ao recurso da licitante EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, inabilitada por não atender à exigência
de habilitação, capacidade técnica, prevista no subitem 05.04.03 do instrumento
editalício, verificou-se que, de fato, a licitante apresentou atestados, em

número de dois, que comprova o atendimento da capacidade técnico operacional
exigidos editaliciamente, cujos documentos constam às fis. 182/183 e 195/196
dos autos-vol. 001, razão pela qual a Comissão, por unanimidade dos seus
membros, resolve anular o ato de sua inabilitação pelo desatendimento do

disposto no subitem 05.09 em decorrência do não atendimento no disposto no
subitem 05.04.03, habilitando a licitante EXTIN SEG> SEGURANÇA
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CONTRA INCENDIO LIDA - EPP. Nada mais a constar e com fundamento no 84º, “in
fine” do artigo 109 da lei 8.666/93, resolve encaminhar os autos, no juízo de
revisibilidade, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

“o MARTA CLARA SILVEIRA ZOQUI

Membro

N,

DAVID CARREVALE PIMENTE

Membro
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020

DESPACHO:

Perlas razões já enfrentadas, com acolhimento e retratação, da

Comissão Permanente de Licitações nos recursos impetrados pelas

licitantes FABRÍCIO JONATAN FIGUEREDO PEREIRA

ME e EXTIN SEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, conheço dos recursose, no
mérito, DOU-LHES PROVIMENTOS PARA HABILITAR AS

RECORRENTES, mantendo-se a nova decisão da Comissão

Permanente de licitações em juízo de retratação constante da ata

de fls. 587/688.

Encaminhado à Comissão Permanente de licitações para

providências de comunicação da decisão e prosseguimento.

GABINETE,18 de maio de 2020

4“4
TOSHIO TOYOTA

Prefeito Municipal


