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ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE ENVELOPES
CONCORRÊNCIA N: 0062/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 19/0435-0014360-6

Objeto: Concessão dos serviços
localidade de Cruz Alta/RS

de Estação Rodoviária de I' Categoria na

Aos doze dias do mês de fevereiro de 2020, às 10 horas, na Sala de Abertura da
CELIC, sito à Avenida Borges de Medeiros, 1501 -- 2' andar, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações -- CPL, designada pela Portaria 318/2019 e seus
anexos, para receber os envelopes Ol-Documentos de Habilitação e 02--
Propostas, do certame acima: 1- Rodoviária Cruz Alta Ltda e 2- Meridional
Terminais Ltda. Mediante consulta ao CFIL/CADIN, CEIS e Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
nenhum licitante apresenta impedimento. Procedeu-se a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação que foram rubricados pelos membros da
comissão e licitantes. Foi aberta a manifestação aos licitantes presentes: A
empresa Meridional Terminais Ltda manifesta que a Rodoviária Cruz Alta Ltda não
apresentou prova de inscrição do cadastro de contribuinte estadual e a situação do
cadastro de contribuinte está suspensa. Também afirma que não consta cadastro
do CPF na SEFAZ. Também afirma a declaração de que não emprega menor é
feita pelo representante e não pela rodoviária. Também afirma a declaração
expedida pelo fórum da sede da pessoa jurídica não veio acompanhada da
declaração passada pelo fórum de sua sede indicando quais os cartórios ou ofícios
de registros que controlam a distribuição de falências ou concordatas. Também
afirma as declarações de participação de composição societária, servidor público e
declaração que não emprega familiar de agente público ambas estão em nome do
representante e não da pessoa jurídica. A empresa Rodoviária Cruz Alta Ltda
Meridional Terminais Ltda manifesta que a Meridional Terminais Ltda não
apresentou o documento relativo a qualificação económico financeira item 3.3.3 b
certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial da
Justiça Federal. Também afirma que a certidão do FGTS está em outro nome que
não da empresa. Nada mais havendo a registrar, às 10h45min, encerrou-se a
sessão e lavrou-se a presente ata que é assinada por todos os presentes.
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