
 
 
ATA DE CONCLUSÃO DA SESSÃO PÚBLICA DA SELEÇÃO DE FORNECEDORES, NA 

MODALIDADE COLETA DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA OS SISTEMAS DE 

CLIMATIZAÇÃO INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS 

PELA ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA.   

  

 
Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10h47min, na Associação Saúde da Família 
(“ASF”), em sua sede localizada na Praça Marechal Cordeiro de Farias, 65 – nesta Capital reuniu-se o 
responsável pelo certame e a Equipe de Apoio para atuar na Sessão Pública, de Seleção de Fornecedores, 
Modalidade Coleta de Preços nº 009/2022 e Processo nº 051/2022., para darem andamento e conclusão 
ao processo de seleção supracitado.  

Na ata da sessão de abertura ocorrida no dia 01/12/2022, a empresa SOLAR AR CONDICIONADO 

COMERCIAL LTDA - ME classificada para os LOTES 01, 02 e 03, ficou condicionada à apresentação no 

prazo de 5(cinco) dias, dos documentos referentes a Regularidade Fiscal: Certidão Conjunta de Débitos 

de Tributos Mobiliários e da Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, as respectivas com vigência expirada, sendo constatado pendencia 

em ambas, motivo pelo qual, nos termos do subitem 17.4, foi concedido o prazo  acima mencionado para 

regularização da documentação, com apresentação dos correspondentes comprovantes hábeis a aferir a 

regularidade da proponente. 

 
 
Decorrido o prazo, a empresa SOLAR AR-CONDICIONADO COMERCIAL LTDA - ME encaminhou 
documentação (extratos de débitos e comprovantes), porém não foi suficiente para atestar sua 
regularidade fiscal, posto que até o presente momento não é possível emitir as respectivas certidões, com 
regularidade; conforme consulta realizada junto ao site do órgão fiscalizador, ficando assim sua 
qualificação fiscal prejudicada em razão da mesma não atender a todos os requisitos estabelecidos no 
item 13 do Edital. Desta forma, considerando que não foi atendido ao requisito de higidez fiscal a empresa 
fica DECLARADA INABILITADA para os respectivos LOTES. 
 
Sendo assim, fica o mesmo considerado FRACASSADO, no que tange aos LOTES 1, 2 e 3, motivo pelo 
qual poderá ser republicado oportunamente. Nada mais digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, 
lavrando-se a presenta ata, que vai assinada pelos membros da comissão de licitações. Encaminhe-se os 
autos devidamente instruídos e conclusos para análise jurídica e apreciação da autoridade superior. 

 
ENCERRAMENTO 
 
Nada mais a ser tratado, às 10h55min, encerrou-se esta sessão pública e lavrada a presente Ata que foi 
lida e da qual foi dado de acordo por todos e será publicada no site da ASF.  
 
ASSINAM:  
 

_____________________________________ 
Ramon Ribeiro                                     

Responsável pelo Certame 

 

__________________________________                                              

               Antonio Idelco Zampieri 
                Membro Equipe Técnica                                                                                          

_____________________________ 
Wandemberg de Figueiredo Sampaio 

Membro da Equipe Técnica 

      ___________________________________                        ______________________________ 
                       Adriana Albertini                                              Maria das Graças Almeida de Oliveira 
                   Membro Equipe de Apoio                                                  Membro Equipe de Apoio 


