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ATA DE DILIGÊNCIA 

PROCESSO N º: 000045/2019 

MODALIDADE: PREGÃO Nº: 000037/2019 

OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS ZERO QUILÔMETRO PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. 

A comissão de Licitação reuniu-se para analisar a documentação de habilitação e a proposta a 

empresa RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP apresentada na sessão. 

Na habilitação foi constatado que todas suas certidões estão vencidas inclusive a certidão de 

falência e concordata a qual não é de natureza trabalhista e nem fiscal. Conforme o edital regido 

pela lei 123/2006: 

6.  Da habilitação de micro empresas e empresas de pequeno porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

a.1  As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 a.2   Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e 
trabalhista, será assegurada o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo 
inicial correspondente ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame (homologação), para a regularização da 
documentação. 

 

Diante do exposto a comissão decide por INABILITAR a empresa RFP MAQUINAS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, como a própria lei deixa claro, só tem prazo de 05 (cinco) 

dias para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, no edital a certidão de falência e 

concordata encontra-se na QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA, ou seja, não faz parte 

das regularidades que podem ser sanadas. 

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

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

PERDIGÃO/MG, 14 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

LUZIANA CORDEIRO DE MELO 
PREGOEIRA OFICIAL 
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KÁSSIO WILKER DE MORAIS 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 
 
 

MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 
 
 

LÍLIA APARECIDA DE SOUZA  
EQUIPE DE APOIO 

 
 
 
 
 

JULIO DIMAS TAVARES DE SOUZA 
EQUIPE DE APOIO 

 

 

Fornecedores:  

 

RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 


