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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA
 
 
Despacho nº 121/2020/PÁTIO-SC

 

Florianópolis, 08 de setembro de 2020.

Comissão Regional de Gestão de Pátios e Desfazimento de Bens de Terceiros - PRF/SC

 

 ATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E JULGAMENTO DE  HABILITAÇÃO PRELIMINAR - FASE 1
 

Esta Comissão Regional de Leilão informa que apresentaram documentação, para fins
de habilitação no Leilão PRF 01/2020 FERROSOS, as seguintes empresas:

1. 08650.016290/2020-12 - SUCATAO VALENCA LTDA
2. 08666.021907/2020-42 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0075-03 (FILIAL)
3. 08666.021966/2020-11 - GERDAU AÇOS LONGOS S/A (CNPJ 07.358.761/0001-69)
4. 08666.007069/2020-02 - ECO NACIONAL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS -

EIRELI (CNPJ 37.110.337/0001-61)
5. 08666.022678/2020-83 - WORLD RECUPERADORA DE MATERIAIS LTDA. (CNPJ

37.505.905/0001-23)

Toda a documentação recebida atendeu ao requisito temporal - prazo de entrega até 02
de setembro de 2020;

Realizada a conferência e análise da documentação, aos 8 (oito) dias de setembro de
2020, DECIDIU-SE:

1. 08650.016290/2020-12 - SUCATAO VALENCA LTDA - Declara-se IN A B IL ITA DA  a
empresa SUCATAO VALENCA LTDA - Sociedade Empresária Limitada (CNPJ 35.691.913/0001-86), em
razão do item 5.1.6 do edital: Licença ambiental para recolhimento e armazenagem dos resíduos e
reciclagem dos materiais adquiridos ou contrato com empresa do ramo que executará o serviço e
tenha a respec va licença, devendo apresentar a respec va licença. JUSTIFICATIVA: Conforme
comprovante de Dispensa de Licenciamento ambiental, a capacidade de  processamento ao dia é de
1,5t (1500kg/dia), nos termos da dispensa. O peso total es mado para este leilão é de 1.220.370
kg (um milhão duzentos e vinte mil trezentos e setenta quilos). Nesse ínterim, a SUCATAO VALENCA
LTDA - Sociedade Empresária Limitada (CNPJ 35.691.913/0001-86) processaria a quan dade es mada
em 813 dias, mais de 2 anos, tempo acima dos parâmetros do edital ou ainda, se a capacidade de
processamento fosse aumentada acarretaria incorreção na respectiva dispensa.  

2. 08666.021907/2020-42 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0075-03 (FILIAL) -
 Declara-se HABILITADA  a empresa ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0075-03 (FILIAL).

3. 08666.021966/2020-11 - GERDAU AÇOS LONGOS S/A (CNPJ 07.358.761/0001-69) -
 Declara-se INABILITADA  a empresa GERDAU AÇOS LONGOS S/A (CNPJ 07.358.761/0001-69) em
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razão de não ter atendido a todos os requisitos do edital: Item 5.1.1 do edital: Ato cons tu vo e
respec vas alterações, devidamente registradas, ou Declaração de Firma Individual. JUSTIFICATIVA: A
GERDAU apresentou as Atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, dos anos de 2017 a
2019, juntamente com os Termos de Posse dos membros da diretoria, dados sobre o capital social da
empresa, mas não há no processo o documento do Ato Cons tu vo da empresa. Item 5.1.3 Indicação
de representante da empresa. Em se tratando de procurador, procuração por instrumento público ou
par cular, da qual constem poderes específicos para pra car todos os atos per nentes ao
certame. JUSTIFICATIVA: Não foi possível confirmar a especificidade dos direitos dados ao Procurador,
senhor Guilherme Guimarães Justo, pois, ao que parece, faltam folhas da procuração que estabelecem
os poderes, detalhadamente. Item 5.1.5 Declaração de que dispõe do aparelhamento e pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. JUSTIFICATIVA: Documento
não entregue pela empresa. Item 5.1.10 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional,
mediante apresentação de cer dão 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 A va da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles rela vos
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda Nacional. JUSTIFICATIVA: A Cer dão foi
entregue em 26/08/2020, conforme protocolo SEI 27452177, fora de sua data de validade, que é até
19/08/2020, e não pode ser emi da nova via no site da Receita Federal - PGFN devido ao aviso "As
informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte
07.358.761/0001-69 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.".

4. 08666.007069/2020-02 - ECO NACIONAL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS -
EIRELI (CNPJ 37.110.337/0001-61) - Declara-se HABILITADA  a empresa ECO NACIONAL COMÉRCIO E
RECICLAGEM DE RESÍDUOS - EIRELI (CNPJ 37.110.337/0001-61).

5. 08666.022678/2020-83 - WORLD RECUPERADORA DE MATERIAIS LTDA. (CNPJ
37.505.905/0001-23) - Declara-se HABILITADA a empresa WORLD RECUPERADORA DE MATERIAIS
LTDA. (CNPJ 37.505.905/0001-23).

 

Do ato de inabilitação das empresas proponentes, caberá recurso até o dia 16 de
setembro de 2020, endereçado à Comissão de Leilão, devendo ser entregue em envelope fechado
com a descrição: "Recurso - Comissão de Leilão - Leilão de Ferrosos" no setor de protocolo da
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, no endereço constante do item 5.1
do edital.

Do recurso não serão aceitos documentos que deveriam ser entregues no ato de
habilitação.

No caso do envio por serviço de remessa postal será considerada a data da entrega da
correspondência no endereço constante no item 5.1:

5.1 Para habilitarem-se, as empresas deverão entregar os documentos abaixo listados
em original ou cópia auten cada, até o dia 02 de setembro de 2020, na
Superintendência da Polícia Rodoviária em Santa Catarina, sito à Avenida Alvaro
Mullen da Silveira, nº. 104, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88020-180, em envelope com
a descrição "HABILITAÇÃO PARA LEILÃO DE FERROSOS PROCESSO: 08666.007069/2020-
02" ainda poderão protocolar os documentos virtualmente obedecendo as regras do
pe cionamento eletrônico da Polícia Rodoviária Federal
<https://portal.prf.gov.br/node/5892>

6. Poderão consultar, nos próprios processos quando ver acesso, ou solicitar acesso aos
processos, ou ainda solicitar o documento referente à habilitação ou inabilitação, número SEI abaixo,
para fins de recurso: (leilão.sc@prf.gov.br; gestao.patios.sc@prf.gov.br)
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a) 08650.016290/2020-12 - SUCATAO VALENCA LTDA INABILITADA  SEI: 27613765

b) 08666.021907/2020-42 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0075-03
(FILIAL) HABILITADA  SEI: 27637769

c) 08666.021966/2020-11 - GERDAU AÇOS LONGOS S/A (CNPJ 07.358.761/0001-69)
INABILITADA SEI: 27627043

d) 08666.007069/2020-02 - ECO NACIONAL COMÉRCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS
- EIRELI (CNPJ 37.110.337/0001-61) HABILITADA SEI: 27421170

e) 08666.022678/2020-83 - WORLD RECUPERADORA DE MATERIAIS LTDA. (CNPJ
37.505.905/0001-23) HABILITADA SEI: 27658958

NATHAN ARCANJO MARTINS SILVA
Presidente da Comissão Regional de Gestão de Pátios e Desfazimento de Bens de Terceiros - Substituto

Documento assinado eletronicamente por NATHAN ARCANJO MARTINS SILVA, Servidor(a)
Administrativo(a), em 09/09/2020, às 11:22, horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de
fevereiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prf.gov.br/verificar,
informando o código verificador 27672870 e o código CRC 5D5C7820.
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