
 

ATA DE CREDENCIAMENTO 

 

Às 12:30hs do dia 15 (quinze) do mês de abril de 2020, na sede do Setor de Licitações do Município de 

Córrego Fundo (MG), à Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Mizael Bernardes, em Córrego Fundo 

(MG), a Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº. 038, de 11 de fevereiro de 2020, reuniu-se para 

proceder à análise dos documentos referentes ao Credenciamento nº. 001/2020, cujo objeto é o 

credenciamento de pessoa jurídica especializada em Tecnologia da Informação para futura 

utilização de Plataforma de Pregão Eletrônico, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, por 

intermédio da rede mundial de computadores (Internet), para a realização de licitações eletrônicas 

na modalidade de pregão eletrônico, que tenham por objeto a aquisição de bens e serviços 

comuns, junto a licitantes previamente cadastrados, bem como, o suporte técnico e treinamento. As 

empresas Licitanet Licitações Eletronicas Eireli, CNPJ: 21.280.462/0001-80 e Bolsa Nacional de 

Compras, CNPJ: 25.099.967/0001-01, protocolaram os documentos tempestivamente. Não compareceu 

nenhum representante ou ouvinte para presenciar a abertura do certame. Dando início aos trabalhos a 

Comissão Permanente de Licitação, presidida pela Sra. Aline Patrícia da Silveira Leal, procedeu a análise 

dos documentos protocolados. Foram detectadas as seguintes irregularidades: 1) a empresa Bolsa 

Nacional de Compras, CNPJ: 25.099.967/0001-01 não apresentou os seguintes  documentos:  Certidão 

Negativa de Débitos Estadual – item 3.2.1.2, “c”, Atestado de capacidade técnica, Item 3.2.1.3 “a” bem 

como apresentou Certidão Negativa de Débitos Federal, Certidão Negativa de Débitos Municipal e o 

CRF FGTS com data de vigência expirada deixando de cumprir todos os requisitos para credenciamento; e 

2) a empresa Licitanet licitações Eletrônicas Eireli, CNPJ: 21.280.462/0001-80 apresentou o atestado 

de capacidade técnica em cópia simples. Da análise da documentação de ambas as empresas, a 

Pregoeira, utilizando-se do que dispõe o art. 43, § 3º da Lei 8.666/93, promoveu diligencia no sentido de 

validar/atualizar os documentos visando o aproveitamento do certame. Quanto ao atestado de capacidade 

técnica da empresa Licitanet licitações Eletrônicas Eireli, CNPJ: 21.280.462/0001-80, em contato com o 

Município de Patos de Minas, foi possível aferir a veracidade do mesmo com o contato (34) 3822-9840 

diretamente com o Sr. Alvaro Guilherme Roxa que confirmou a emissão do Atestado apresentado, 

validando-o. Quanto à Certidão Negativa de Débitos Federal, Certidão Negativa de Débitos Municipal 

e o CRF FGTS apresentada pela empresa Bolsa Nacional de Compras, CNPJ: 25.099.967/0001-01, a 

Pregoeira na própria sessão e em busca no site oficial atualizou as datas vencidas emitindo novas 

certidões. Porém, quanto Certidão Negativa de Débitos Estadual – item 3.2.1.2, “c”, Atestado de 



 

capacidade técnica, Item 3.2.1.3 “a” não foi possível suprir a ausência sendo, que pela ausência da 

Certidão Negativa de Débitos Estadual – item 3.2.1.2, “c”, Atestado de capacidade técnica, Item 

3.2.1.3 “a” a licitante não atendou a todas as exigências e não pode se credenciar. A licitante/empresa  

Licitanet licitações Eletrônicas Eireli, CNPJ: 21.280.462/0001-80,  tendo cumprido todos os requisitos, 

foi devidamente credenciada. Por tudo isso, delibera-se por credenciar a empresa Licitanet licitações 

Eletrônicas Eireli, CNPJ: 21.280.462/0001-80 e não credenciar a empresa Bolsa Nacional de 

Compras, CNPJ: 25.099.967/0001-01 informando que a empresa ora “não credenciada” poderá 

solicitar seu credenciamento a qualquer tempo, apresentando toda a documentação nos termos do 

item 17.6 do edital. Para que surtem os efeitos legais, assinamos e passamos para assinatura dos 

presentes publicando-se esta no Diário Eletrônico Oficial do Município: 
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