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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 000075/2021 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 000048/2021 

REGISTRO DE PREÇO Nº: 000046/2021 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O 

MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG. 

Às 14:00 do dia 29 de setembro de 2021, no Departamento de Pregão desta Prefeitura, reuniram-se os 

membros da Comissão designada pela Portaria nº: 019/2021, composta pelo(a) Pregoeiro(a) e equipe 

de apoio, para julgamento do processo em epígrafe, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 

E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O MUNICÍPIO DE PERDIGÃO/MG, conforme discriminado em 

edital. Aberta a sessão, na Ata de Sessão, datado no dia 27/09/2021, foi colocado na mesma à 

condição de habilitação do fornecedor COMERCIAL SO ESPORTES LTDA com relação à CND 

Trabalhista e ao Balanço Patrimonial. 

No momento da verificação, não foi possível autentificar a Certidão de Débitos 

Trabalhistas da empresa COMERCIAL SO ESPORTES LTDA, e foi observado 

também que em seu balanço há páginas que estão sem o registro da Junta 

Comercial. Diante desse fato, abre-se o prazo de 5 (cinco) dias para 

apresentação do novo balanço, e de nova Certidão de Débitos Trabalhistas. 

Após a apresentação do balanço, remeteremos ao Contador para que o mesmo 

avalie o documento. 

Como a empresa é Micro Empresa, a mesma detém de seu direito, a utilização do benefício da lei 

Complementar da 123/2006. Como durante a sessão, não houve êxito na autenticação na Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhista, foi dado prazo para apresentar novo documento para que possamos 

autenticar. Foi enviado no dia: 27/09/2021 às 15:55 uma nova Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhista, os membros de licitação juntamente com a pregoeira conseguiram autenticar a nova 

certidão datada em 25/09/2021 às 15:45:54. 

A empresa, nos enviou por e-mail, datado 27/09/2021 às 16:07 o Balanço Patrimonial completo que foi 

enviado pelo Sped Contábil, registrado pelo número de recibo 

AF.8E.68.97.93.D7.A3.44.53.12.0E.C7.D2.C1.FD.D1.C6.C4.0D.C0-0. Foi aberta a diligência com 

relação ao Balanço Patrimonial, para o contador comparar a autenticidade do balanço, ou seja, se era 

cópia idêntica naquela que foi anexada à Documentação de Habilitação. A empresa anexou o recibo 

de abertura e encerramento do Sped Contábil e o Balanço Patrimonial impresso pela sistema 

operacional “Contábil SCI VISUAL Sucessor”, contudo, no momento da licitação não conseguimos 

verificar que o balanço espedido pelo SCI VISUAL que foi enviado pelo Recibo Contábil datado em 

24/09/2021 às 10:45:37 apresentado no momento da Habilitação. 

Neste e-mail, enviado como mencionado anteriormente, foi anexado o Recibo, Termo de Abertura e 

Encerramento, Balanço, Balancete e DRE que foi imputado ao órgão da Secretária da Receita Federal 

do Brasil na data 24/09/2021 às 10:45:37. Com a diligência do Contador foi verificado que as 

informações impressas pelo o Sistema Contábil SCI VISUAL é compatível com o foi entregue a 

Secretária da Receita Federal do Brasil através do recibo: 

AF.8E.68.97.93.D7.A3.44.53.12.0E.C7.D2.C1.FD.D1.C6.C4.0D.C0-0. 

Não resta a dizer que a empresa: COMERCIAL SO ESPORTES LTDA se encontra HABILITADA, 

cumprindo as determinações Editalícias deste processo. 
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Abre-se o prazo de 3 (três) dias para que os interessados apresentem as razões de recurso, na forma 

do art. 4º, inc. XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente registro dos 

acontecimentos, que após lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 

Perdigão/MG, 29 de setembro de 2021. 
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