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E tre
e

ei dura M0 e/e H B ©/
unicípío de Jaauariúna

ATA DE

008/2019

No vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 14:00 horas, no Departamento de

Licitações e Contratos, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus

integrantes, ao final assinados, para realização de sessão para habilitação/habilitação do certame acima

mencionado. Aberta a sessão, o Senhor Presidente leu o relatório da análise contábil sendo observado que a

empresa TETO CONSTRUTORA S/A (CNPJ: 13.034.156/0001-35) atendeu aos requisitos do Edital.

Ressalta-se que esta comissão realizou diligências no site do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo. no link httDs://www.tce.SD.gov.br/Desqujsa-na-relacao-de-aDenados e no Portal da

Transparência do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União no link
http://www.portaltransparencia.gov.br/, nos quais não foram encontrados registros. Esta Comissão

decide, por unanimidade, habilita-la. Diante disso, a Comissão Permanente informa também que o

julgamento será publicado na forma da Lei, pelo Departamento de Licitações e Contratos. Fica aberto o

prazo recursal de 05 (cinco) dias, a contar do dia subsequente ao dia da última publicação, ou seja,

iniciar-se-á a partir de 30/04/2019, com relação a fase de Habilitação/Inabilitação. A sessão foi

suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente procedeu a

leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a

sessão, indo esta assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos representantes presentes.

M.embro
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