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ATA DE SESSÃO PARA ANÁLISE DE DOCUMENTO RECEBIDO E JULGAMENTO DE
HABILITAÇÃO DA EMPRESA - TOMADA DE PREÇO N° 002/2020 - PROCESSO
LICITATÓRIO N° 177/2020.

No décimo sétimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 14:00 horas, na sala de comissões
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação com a presença de seus integrantes, participando dos
trabalhos a membro suplente Marisa Aparecida Rissatti que neste ato substitui a membro titular Nayma
Ticiane de Almeida Pessin, para análise de documento recebido da empresa MARCIANO ALVES
CARVALHO - ME - CNP J 15.246.799/0001-78.Na sessão pública ocorrida em 12/08/2020 foi concedido
prazo de 5 (cinco) dias úteis para que a referida licitante apresentasse Certidão Negativa quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional devidamente vigente. Esta Comissão
certifica o recebimento da Certidão via e-mail (na data de 14/08/2020), no entanto, verificou-se que é a
mesma apresentada em Sessão anterior. Entretanto, a própria licitante informa que o documento teve sua
validade prorrogada por consequência das Portarias conjuntas nO555, de 23 de março de 2020 e n° 1.178, de
13 de julho de 2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Ambas
Portarias foram analisadas pela Comissão bem como fora realizada diligência no site da Receita Federal para
confirmação de autenticidade da Certidão e sua validade, ao que se verificou, de fato, estar ela perfeitamente
apta a ser recebida e considerada, vez que tem validade até 23/11/2020. Nesse termos, considera-se a
licitante devidamente habilitada para prosseguimento no feito. Nada mais havendo a constar nem a tratar,
fica consignado que o procedimento será encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos desta
Prefeitura para que se publique a decisão na forma da lei e encerrou-se a Sessão, indo esta assinada por todos
os presentes.
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