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ATA DA SESSÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  2019.07.16.1 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h00m1n, na Prefeitura 
Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N2  5100, Centro, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N2  506/2019, de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos 
servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, Magno Rodiery Rodrigues Lima e Michele 
Alves Andrade, com a finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes "A" 
concernentes aos documentos de habilitação e recebimento dos envelopes "B" concernentes à proposta de 
preços, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  2019.07.16.1, cujo objeto é a CONCESSÃO 
DE DIREITO DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DO MATADOURO MUNICIPAL DE HORIZONTE, VISANDO 
EXPLORAÇÃO PARA ABATE DE ANIMAIS BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS. Às 09h00min, o 
Presidente deu início à sessão, anunciando que verificou junto ao setor de protocolo desta prefeitura que 
nenhuma empresa interessada no processo havia protocolado os envelopes "A" e "B", e constatou que apenas 

6,.ma empresa compareceu para esta  licitação, sendo ela: SASSA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
TDA, inscrita no CNPJ ng 12.482.949/0001-54, representada pelo Sr. Alternar Antunes Bezerra, 

inscrito no CPF nQ 426.235.103-34, onde o presente entregou à Comissão os envelopes "A" e "B" e a 
documentação para o credenciamento. As 09h15min o Presidente declarou encerrado o recebimento dos 
envelopes, declarando como participante deste certame apenas a empresa acima qualificada. Em seguida, o 
Presidente procedeu à abertura do envelope "A", concernente aos documentos de habilitação na presença do 
representante, passando para os demais membros da CPL para análise da documentação. O Presidente 
juntamente com os demais membros da comissão de licitação passou a analisar toda a documentação 
apresentada pelo participante, apresentando resultado nos seguintes termos: a empresa SASSA 
EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ n2  12.482.949/0001-54, está 
INABILITADA, por descumprir o edital nos itens a seguir relacionados: Item 3.2.3.: NÃO APRESENTOU 
"Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive contribuições sociais, 
com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014"; Item 3.3.2.: NÃO APRESENTOU 
"Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios - devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, 
gerente ou diretor, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da .ata da apresentação da proposta, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento do livro Diário, 

- 
evidamente registrados na Junta Comercial competente"; Item 3.3.3.: NÃO APRESENTOU "Capital social 

mínimo ou patrimônio líquido correspondente a no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado do 
investimento, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão Simplificada emitida pela 
Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal"; Item 3.4.1.1.: NÃO APRESENTOU "Atestados 
de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação do 
assinante, comprovando que a licitante esteja executando ou tenha executado serviços compatíveis ou 
similares com o objeto desta licitação"; Item 3.4.1.3.: NÃO APRESENTOU "Indicação de aparelhamento 
técnico adequado e disponível da Empresa para a realização do objeto da licitação, apresentando a relação 
explícita dos mesmos conforme especificações, através de declaração formal expedida pela empresa licitante, 
de sua disponibilidade e vinculação ao futuro contrato, devidamente assinado pelo representante legal da 
Empresa. Os equipamentos relacionados não poderão encontrar-se vinculados a outro contrato, enquanto 
estiver em vigor o contrato relativo ao objeto dessa licitação. 3.4.1.3.1. Equipamentos mínimos: 01 (Um) 
Caminhão frigorífico, em perfeito estado de uso"; Item 3.4.1.4.: NÃO APRESENTOU "Declaração de visita ao 
local dos serviços emitida pela Secretaria de lnfraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária, de 
que a proponente visitou o local onde serão executados os serviços, tomando pleno conhecimento dos 
projetos, das condições e da natureza do trabalho, nos termos da Lei n2  8.666/93, especificamente no Art. 30, 
inciso III - "comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de 
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação"; Item 3.4.2.1.: NÃO APRESENTOU "Indicação de pessoal técnico adequado e disponível 
para a realização do objeto dessa licitação, bem como a qualificação profissional de cada um dos membros de 
sua equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos"; Item 3.4.2.2.: NÃO APRESENTOU "Comprovação 
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da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no preâmbulo do edital, profissional com 
formação em Administração, com nível superior, devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de 
Administração - CRA"; Item 3.4.2.3.: NÃO APRESENTOU "A comprovação de vinculação ao quadro 
permanente da licitante"; Item 3.4.2.5.: NÃO APRESENTOU "Declaração expressa assinada pelo(s) 
Responsável(eis) Técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) apresentados para fins desta licitação, informando 
que o(s) mesmo(s) concorda(m) com a inclusão de seu(s) nome(s) na participação permanente dos serviços 
na condição de profissional responsável técnico"; Item 3.5.1.: NÃO APRESENTOU "Declaração de que, em 
cumprimento ao estabelecido na Lei W. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso 
XXXIII, do art. 72,  da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos anexos deste edital"; Item 3.5.2.: 
NÃO APRESENTOU "Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônea para 
licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N2. 8.666/93 e da 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar 

0  corrências posteriores, conforme modelo constante dos anexos deste edital (art. 32, §2, da Lei N2. 
8.666/93)". Indagado sobre a intenção de interpor recurso, o LICITANTE INABILITADO respondeu que "não 
tem intenção de recorrer contra a decisão da Comissão Permanente de Licitação", disse ainda que, "abre mão 
do prazo recursal". Portanto, tendo o licitante participante, concordado com os procedimentos do certame, a 
Comissão Permanente de Licitação, em atendimento ao Art. 48, § 32 da Lei n2  8.666/93 "Quando todos os 
licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 

licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução deste prazo para três dias 

úteis", DECIDI abrir o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de NOVA Documentação de Habilitação, 
escoimada das causas referidas, e remarca o prosseguimento deste certame para a apresentação dos novos 
documentos de habilitação da empresa SASSA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no 
CNPJ n2  12.482.949/0001-54, para o próximo dia 04 de setembro de 2019 as 09h00m1n. Ato contínuo, o 
Presidente perguntou ao licitante presente se tinha algo a declarar, tendo o mesmo afirmado que NÃO. Nada 
mais a declarar o Presidente encerrou a sessão às 12h00min, mandando lavrar a presente ata, que segue 
assinada pela Comissão Permanente de Licitação e pelo licitante presente. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICiTAÇÃO 

Função Nome Assinaturas  

Presidente: Diego Luis Leandro Silva Ai\ 

Membro: Magno Rodiery Rodrigues Lima 1 

Membro: Michele Alves Andrade 1y1Q W(JÁ/-5  

LICITANTE PARTICIPANTE 

PROPONENTE REPRESENTANTE CPF ASSINATURA 

SASSA EMPREENDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS LTDA Alternar Antunes Bezerra 426.235.103-34 
CNPJ n2 12.482.949/0001-54 
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Aos 04 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h00min, na Prefeitura 

Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N2  5100, Centro, reuniu-se a Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N9  506/2019, de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos 

servidores Diego Luis Leandro Silva - Presidente, e os Membros, Magno Rodiery Rodrigues Lima e Michele 

Alves Andrade, com a finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes "A" 

concernentes aos documentos de habilitação e recebimento dos envelopes "B" concernentes à proposta de 

preços, da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  2019.07.16.1, cujo objeto é a CONCESSÃO 

E DIREITO DE USO DO ESPAÇO FÍSICO DO MATADOURO MUNICIPAL DE HORIZONTE, VISANDO 

EXPLORAÇÃO PARA ABATE DE ANIMAIS BOVINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS. Às 09h00min, o 

Presidente deu início à sessão, relembrando que foi concedido na primeira sessão deste certame, dia 

22/08/2019, 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação de Habilitação da única empresa 

participante do certame: SASSA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS LTDA, inscrita no CNPJ flQ 

12.482.949/0001-54, que fora inabilitada naquela sessão, pelos motivos exposto na respectiva ata, em 

atendimento ao Art. 48, § 39  da Lei n9  8.666/93, conforme previsão legal no edital da licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  2019.07.16.1. Assim sendo, hoje dia 04/09/2019, data marcada para a 

apresentação da nova documentação, a referida empresa não compareceu a esta sessão e nem enviou a nova 

documentação para cumprimento do Art 48, § 32 da Lei n9  8.666/93. E não tendo sanado as falhas 

apresentadas naquela sessão, declaro esta sessão DESERTA e o processo FRACASSADO. Nada mais a declarar 

40 Presidente encerrou a sessão às 10h00min, mandando comunicar a autoridade superior o fracasso deste 

processo licitatório, e lavrar a presente ata que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT%ÇÃO 
Função Nome Assinaturas 

Presidente: Diego Luis Leandro Silva 

Membro: Magno Rodiery Rodrigues Lima 
Membro: Michele Alves Andrade RJA,ji_~ 


