
 

ATA DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS REAPRESENTADOS CONFORME
ART. 48 DA LEI 8.666/93 - EDITAL DE LICITAÇÃO N° 015/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N°

007/2020- REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020

Aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Serafina Corrêa, situada na Av. 25 de Julho, nº 202, Centro, reuniram-se a partir das 13 h e 30
min a Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 576/2019, de 18 de abril de 2019
para analisar os documentos referente ao Pregão Presencial nº 007/2020, de que trata o Edital
nº  015/2020  recebidos  da empresa  Fernandes  de  Barba,  após  o  prazo  concedido  em
cumprimento ao art.48 da Lei de Licitações. Inicialmente, importante constar que revisando os
autos do processo durante este prazo, verificou-se que a empresa está inscrita no CNPJ sob nº
12.327.153/0001-27,  o qual  não possui  em sua relação de atividades econômicas,  a do ramo
pertinente ao objeto da licitação. Mediante isso a empresa foi notificada para manifestar-se, podendo
usufruir do mesmo prazo para sanar essa questão. Na sequência, a Pregoeira e Euipe de Apoio
analisaram os documentos  apresentados pela  empresa,  sendo que  a  Prova de Inscrição no
Cadastro Nacional  de  Pessoa  Jurídica  e  o  Atestado  de  Capcidade  Técnica  foram considerados
válidos, conforme solicitado nos itens 8.2.1, alínea “a” e 8.2.5, alínea “a” do referido edital, porém, a
Licença Ambiental apresentada para o exercício da atividade, expedida por órgão competente em
nome de terceiros, foi minuciosamente analisada, e em diligência constatou-se que a mesma não
abrange a atividade que a empresa licitante exerce, tampouco há prova de vínculo com o terceiro.
Portanto, concedido o prazo previsto no art.48 da Lei de Licitações e não havendo o cumprimento
da exigência  constante  na alínea “b”, a  Pregoeira  declarou  a  empresa  Fernandes de Barba
inabilitada  e  por  não  haver  outras  empresas  participantes,  declarou  a  presente  licitação
FRACASSADA, determinando 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 pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 
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