
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS
REAPRESENTADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 48, § 3º, DA LEI 8.666/93

EDITAL Nº 141/2019 - CARTA CONVITE Nº 003/2019

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no Centro Administrativo
Municipal  Amantino Lucindo Montanari, situado  na Av. 25 de Julho, nº  202, em Serafina
Corrêa,  RS, reuniram-se, a partir das nove  horas, em Sessão Pública, os  membros  da
Comissão Permanente de Licitação do Município, Jennyfer R. Zanluchi Scheffer, André Luis
Suder e Debora Cristina Vivian, nomeados pela Portaria n° 1071, de 28 de agosto de 2018
para  analisar  e  julgar  os  documentos  reapresentados,  escoimados  das  inconformidades
apontadas na Sessão Pública ocorrida em 30 de julho de 2019 e em atendimento ao artigo 48,
§ 3º, da Lei 8.666/93, referente a Carta Convite nº 003/2019, que tem por objeto a contratação
de  empresa  de  vigilância  e  zeladoria  para  a  prestação  de  serviços  de  ronda  noturna,
motorizada e desarmada, nas unidades determinadas pela prefeitura municipal  de Serafina
Corrêa. Abertos os trabalhos, verificou-se que apenas as empresas JMS Serviços de Portaria
Ltda,  inscrita no CNPJ nº 13.129.834/0001-43 e  Suzek Serviços de Portaria, Zeladoria e
Limpeza Ltda, inscrita no CNPJ nº 10.018.093/0001-35, apresentaram os envelopes dentro do
prazo legal,  com a nova documentação a fim de sanar as irregularidades mencionadas na
Sessão Pública do dia 30 de julho de 2019.  Os envelopes lacrados foram rubricados pelos
presentes. Ato contínuo, os envelopes contendo os documentos das empresas foram abertos,
os documentos rubricados e analisados pelos presentes. A Comissão de Licitação em análise
ao Edital  e documentos apresentados,  constatou que a Empresa  JMS Serviços de Portaria
Ltda apresentou os documentos previstos no Subitem 6.5.5, alínea “a” do Edital autenticados,
porém, o Alvará de Funcionamento com o prazo de validade expirado. Ainda, em atendimento
ao previsto no Subitem 6.5.5, alínea “b”, apresentou o documento exigido no Edital, porém,
neste consta a informação que o único veículo registrado no Grupamento de Supervisão de
Vigilância e Guardas – GSVG está com o licenciamento vencido. Desta forma, a Comissão de
Licitação declarou a Empresa  JMS Serviços de Portaria Ltda inabilitada.  A Empresa  Suzek
Serviços de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda apresentou a procuração que outorga poderes
para Jocemar Pereira  Maurent  assinar  e  decidir  a  respeito dos atos da presente licitação,
atendendo ao previsto no Subitem 6.3 do Edital, sendo declarada habilitada. Considerando a
habilitação apenas da Empresa  Suzek Serviços de Portaria,  Zeladoria e Limpeza Ltda e a
exigência prevista no Art. 22, § 3º e 7º, da Lei Federal 8.666/93 e em cumprimento a Súmula
248 do Tribunal de Contas da União - TCU, a Comissão Permanente de Licitação declarou a
presente  licitação  FRACASSADA.  Em conformidade  ao disposto  no Art.  109,  §  6º,  da  Lei
Federal  8.666/93,  concede-se  o  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis  a  contar  da  data  de  sua
publicação  para  a  interposição  de  recursos.  Em  ato  contínuo,  a  Comissão  determinou  a
publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Nada mais
requerido nem a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada,
será  assinada  pelos  presentes,  ficando  desde  já  os  autos  com  vistas  franqueadas  aos
interessados.
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