
ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE DOCUMENTOS REAPRESENTADOS

PELO  BENEFÍCIO  DA LC  123/2006,  DOCUMENTOS  DO  EDITAL  Nº  043/2021,  PREGÃO

PRESENCIAL Nº 023/2021, REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021

Aos onze dias do mês de  junho de dois mil e vinte e um, no Centro Administrativo Amantino

Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, a partir das 10h30min,

a Pregoeira Michelle Veiga e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro

de 2021 para  avaliar  a documentação reapresentada pelo  benefício  da Lei  Complementar  nº

123/2006, referente  a  empresa  Michelle  Locatelli  -  ME,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

23.192.937/0001-01,  estabelecida na Via Siena,  nº  801,  Sala 01,  Bairro Santin,  na cidade de

Serafina Corrêa. Conforme ata de sessão do Pregão Presencial n° 023/2021, realizada no dia

vinte e seis de maio  de 2021, a empresa  citada apresentou a Certidão Conjunta Negativa de

Débitos relativos aos tributos federais vencida. Por se tratar de documentos de regularidade fiscal,

a empresa teve o prazo de cinco dias úteis para reapresentar os mesmos, conforme item 8.3 do

Edital, sendo que a referida empresa solicitou o pedido de prorrogação de prazo para entrega do

documento. Decorrido o prazo, o documento solicitado não foi apresentado. Portanto, a empresa

Michelle Locatelli – ME foi inabilitada. Não havendo outras empresas participantes, para os itens

01  e  02,  a  Pregoeira  declarou  os  itens  FRACASSADOS.  O processo  será  encaminhado  à

autoridade  superior  para  homologação  e  adjudicação  dos  demais  itens, 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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