LICITAÇÕES

ATA Nº 109/2021 DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021, DESTINADA AO ESTABELECIMENTO DE PARCERIA COM EMPRESA
OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E NA OPERAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ERP
(GESTÃO EMPRESARIAL), NOS TERMOS DO RESPECTIVO EDITAL - PROCESSO Nº 556/2020.
Ao décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, na Rua Vergueiro, número
mil, cento e dezessete, no décimo quarto andar, bairro da Liberdade, São Paulo/SP, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações nomeada pela Portaria 017/2021, todos subscritores desta, para
julgamento dos documentos de habilitação referentes ao certame em epígrafe.
Nos termos do subitem 1.2 do edital, os documentos de habilitação foram encaminhados pelas
seguintes licitantes, respectivamente em 16/07/2021 e 20/07/2021, em consonância ao subitem 6.1
do edital:
•
•

NUVEMSIS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ nº 13.998.916/001-24.
OMIEXPERIENCE S/A, CNPJ nº 18.511.742/0001-47.

Nos termos do subitem 6.7.3 do edital, em 11/08/2021 foi concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis
para a NUVEMSIS PARTICIPAÇÕES S/A apresentar a certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de
Negativa, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive as Contribuições Previstas pelas alíneas
“a” e “c”, do parágrafo único do art. 11, da Lei 8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 1.751, de 2 de outubro de 2014 (subitem 6.8.4 do edital); e para a OMIEXPERIENCE S/A apresentar
o CRF (certificado de regularidade do FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal (subitem 6.8.5 do
edital) e a prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ISS (subitem 6.8.7 do edital).
No prazo concedido acima, em 13/08/2021, a OMIEXPERIENCE S/A apresentou a prova de
regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ISS (imposto sobre serviços).
Feitas as considerações acima, a CPL decidiu por INABILITAR as licitantes: 1) NUVEMSIS
PARTICIPAÇÕES S/A por desatender ao item 6.8.4 do Edital, por deixar de apresentar a certidão
Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive as
Contribuições Previstas pelas alíneas “a” e “c”, do parágrafo único do art. 11, da Lei 8.212/91, nos
termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; e 2) OMIEXPERIENCE S/A,
por desatender ao item 6.8.5 do Edital, por deixar de apresentar o CRF (certificado de regularidade
do FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal.
Nada mais havendo a tratar.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Juliana Torresan Ricardino – CPL/SEBRAE-SP

______________________________

Heloísa Perrud Grothe – CPL/SEBRAE-SP

______________________________

Robson Kallai – CPL/SEBRAE-SP

______________________________
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