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ATA CIRCUNSTANCIADA DA SESSÃO DE DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
MUNICIPAL DE LICITAÇÃO QUANTO A SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2022, DO TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL",
PROCESSO Nº 144/2022.

Às treze horas e trinta minutos, do dia dezesseis de
setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Divisão de Despesas,
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Bebedouro, com sede à Praça José
Stamato Sobrinho nº 45, Centro, se reuniram os membros da Comissão Municipal de
Licitação, os senhores: Paulo Sérgio Garcia Sanchez (presidente), Rogério Lemos
Valverde (secretário), Luiz Felipe Lopes, Tiago Ambrósio Alves e Rodrigo Galvão
Moura (membros), para procederem à deliberação quanto ao Ofício OF/232/2022/SOS
do Diretor do Departamento Municipal de Obras Leonardo Miguel Ornelas Ribeiro
Teixeira de Carvalho, endereçado ao Presidente da Comissão Municipal de Licitação,
protocolado sob o nº 11455/2022, às 10h:43m:34s. de hoje, dia 16/09/2022, no qual
solicita a suspensão por tempo indeterminado da licitação modalidade Tomada de
Preços nº 14/2022, do Tipo "Menor Preço Global", que tem por objeto a Contratação
de Empresa Especializada em Engenharia Civil, devidamente cadastrada no CREA,
incluindo Profissional Habilitado, para Substituição do Telhado do Mercado
Municipal de Bebedouro/SP., sito à Rua Brandão Veras nº 710, Centro, neste
Município de Bebedouro/SP., com recursos próprios do MUNICÍPIO, incluindo:
material, mão-de-obra, equipamentos, transportes, ferramentas, encargos e leis
sociais, enfim tudo às expensas da contratada, sob o Regime de Execução Indireta
de Empreitada por Preço Unitário, Processo nº 144/2022, Edital nº 98/2022, com
intuito de melhor análise técnica das razões apresentadas pela impugnante na
IMPUGNAÇÃO aos termos do Edital nº 98/2022, apresentada pela empresa: BRASIL
RONDON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, protocolada sob o nº 11396/2022, às
12h:12m:37s. do dia 15/09/2022, e se for o caso proceder a adequação e as devidas
correções no Memorial Descritivo e Planilha Orçamentária do Edital, tendo em vista
tratar-se de questões técnicas que demandam tempo para análise e providências. A
Comissão Municipal de Licitação depois de proceder à análise das razões arguidas no
Ofício, entendeu que as mesmas são pertinentes e devem ser acolhidas, motivo pelo
qual, decidiu SUSPENDER por prazo indeterminado a abertura da licitação em tela,
cujo recebimento dos envelopes de nº 1 “Documentação” e de nº 2 “Proposta de Preços”
estava marcado para até às 13:00 horas do dia 20 de setembro de 2022, até que seja
feita a análise técnica pretendida e porventura as adequações e correções necessárias
no Memorial Descritivo e na Planilha Orçamentária do Edital nº 98/2022 da licitação.
Proferida a presente decisão e nada mais tendo a ser deliberado pela Comissão
Municipal de Licitação, seu Presidente ordenou a publicação da suspensão da licitação,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, bem como ordenou a expedição das
respectivas notificações via correio "carta registrada com aviso de recebimento AR",
comunicando a presente suspensão à empresa impugnante e as demais empresas que
porventura tenham retirado o Edital da Licitação para participação. A seguir, o Presidente
da Comissão Municipal de Licitação, deu por encerrada a presente sessão, do que, para
constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, segue
devidamente assinada pelos presentes. Eu, Rogério Lemos Valverde, secretário, a
digitei. Bebedouro, dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.
“Deus Seja Louvado”
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