ATO CONVOCATÓRIO N.º 20/2021
COMUNICADO
(Resultado Habilitação)

A ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
PARAÍBA DO SUL – AGEVAP torna público, o resultado da análise da documentação
de habilitação referente ao Ato Convocatório nº. 20/2021, cujo objeto é a Contratação
de empresa para prestação de serviços especializados de comunicação na
OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO
CBH-BG.
Empresa

Status



Justificativa
Falta Certidão de Divida Ativa do
Estado do Rio de Janeiro;
Certidão
débitos
municipal
do
cadastro imobiliário.
Balanço Patrimonial sem Registro
Sem Capital Social ou Patrimônio
Líquido mínimo exigido no Edital

ALTER COMUNICAÇÃO
LTDA

Inabilitada

PARTNERS COMUNICAÇÃO
INTEGRADA LTDA

Inabilitada

 Necessidade de prazo na procuração
invalidando a declarações assinadas.

PREFACIO COMUNICAÇÃO
LTDA

Habilitada

 Documentação Atende o Edital

TANTO DESIGN LTDA – ME

Habilitada

 Documentação Atende o Edital




Comentários aos apontamentos realizados na sessão que não foram aceitos:
Apontamento
Cartão de CNPJ tem mais de
90 (noventa) dias
Alvará não é documento hábil
para comprovar a regularidade
da inscrição municipal

Justificativa
 O documento se enquadra no item
5.10.4.
 No alvará consta a inscrição da
empresa junto ao Município.
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As declarações não indicam
quem assinou o documento
A empresa apresentou mais
de um atestado para
comprovar a experiência do
Diretor do Contrato ferindo a
isonomia entre os
participantes
Atestados apresentados estão
assinados digitalmente sem
link para a conferencia
A certidão do ISS e Certidão
Plena do município de Belo
Horizonte estão
desacompanhadas da
confirmação de autenticidade

 É possível identificar que a assinatura
é da representante legal da empresa

 Não há vedação no Edital, devendo
neste ser interpretado visando a
pluralidade de propostas.

 Os Atestados
fisicamente.

estão

assinados

 A certidão possui código de controle
que permite a consulta. Item 5.1.2.

Resende, 18 de novembro de 2021
(Assinado eletronicamente)
Horácio Rezende Alves
Presidente da Comissão de Julgamento
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