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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015 
 
Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sala 
de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 
devidamente nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 1.493/2015, 
para o ato de recebimento e análise da documentação apresentada pela licitante 

AMÉLIA FAGUNDES SILVA – ME referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 
006/2015, cujo objeto visa a Aquisição de Materiais de Construção para uso da 
Secretaria da Área Operacional e Transportes do Município de Pimenta/MG. Na 

sessão de licitação do dia 02/03/2015 as licitantes AMÉLIA FAGUNDES SILVA – ME 
e JOSÉ RODRIGUES PRIMO – ME foram inabilitadas tendo em vista a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Previdenciários vencida e Certidão 
de Débitos Tributários Positiva, respectivamente. Referidas licitantes 
comprovaram a qualidade de microempresa e as pendências apresentadas se 
referem à regularidade fiscal razão pela qual lhes fora concedido o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para regularização das pendências nos termos da LC 123/06. 
Tal prazo vence em 09/03/2015. Em data de 06/03/2015 ás 17:00 hs a licitante 
Amélia Fagundes Silva – ME apresentou Certidão Negativa de Débitos Relativos 
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União regularizando assim a pendencia 
quanto à habilitação. Em data de 09/03/2015 ás 15:00 hs a licitante José 
Rodrigues Primo – ME apresentou comprovante de pagamento dos débitos 
estaduais, no entanto, justificou que, embora tenha efetuado os pagamentos dos 
débitos conforme os comprovantes apresentado, o processamento no sistema 
informatizado da Fazenda Estadual de Minas Gerais e a baixa do débito necessita 
em média três dias. A emissão da certidão negativa só será possível após a baixa 
dos débitos no SIARE. Tendo em vista, o permissivo no art. 43, § 1º da Lei 
Complementar 123/06 quanto á concessão do prazo de cinco dias úteis, podendo 
ser prorrogado por igual período, esta equipe delibera-se por prorrogar o prazo 
concedido ao licitante José Rodrigues Primo – ME  por mais cinco dias úteis, 
uma vez que a inabilitação definitiva do licitante José Rodrigues Primo – ME 
causará grandes prejuízos para a Administração Pública pelos fatos seguintes: 
nesta licitação, na maioria dos itens os quais referido licitante foi vencedor, não 
houve segundo colocado. A inabilitação fará com que os itens sejam frustrados. 
Assim, a Administração deverá republicar a licitação o que gera custos. Ademais, 
habilita-se a licitante Amélia Fagundes Silva – ME e concede ao licitante José 
Rodrigues Primo – ME o prazo de cinco dias úteis para apresentação da 
Certidão de Débitos Tributários Negativa. Em nada mais havendo a tratar, o 
Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 
aprovada vai assinada por quem de direito. 
 
 
 
 
 


