
                                      

ATA DE SANEAMENTO  E APONTAMENTOS,  CONSOANTE  AO PREGÃO Nº  0012/2016    -
PROCESSO N.º0017/2016.
Aos 04 (quatro) dias do mês de julho de 2016, reuniram-se na sala de Reuniões dos Conselhos Municipal,
situada à Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550 – 4º andar Bairro Parque Francal, perante a
Senhora Renata de Paula Haddad Silveira, Pregoeira, composta dos membros Rosemary Aparecida da Silva,
Débora Correa de Almeida Viana Nascimento nomeados pelo Sr.  Presidente da Fundação Esporte Arte e
Cultura  –  FEAC José  Marcos  Figueiredo  Bertelli,  instalou-se  em ato  público,  a  sessão  de  saneamento  e
apontamentos referente ao Processo nº 0017/2016, conforme edital acima, que tem como objeto ao Pregão nº
0012/2016 que tem como objeto menor preço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES PARA OS JOGOS REGIONAIS E JOGOS
ABERTOS DO INTERIOR 2016. Conforme já salientado em ata anterior,  a Pregoeira decidiu prosseguir  o
Pregão supramencionado, fundamentando-se nos termos do inciso VIII do art. 9° do Decreto n° 3.555/2000 e
conforme  parecer  jurídico  de  folhas  Nº  353.  Em  relação  à  manifestação  de  recurso  da  empresa  P  H
CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO – ME de não concordar com sua inabilitação a mesma não apresentou no prazo
de lei as razões de seu inconformismo, todavia, trata-se a sua inabilitação do mesmo fato outrora analisado em
outro julgamento de recurso, ou seja, a ausência de registro do órgão competente do atestado operacional, o
qual,  neste  momento  adotamos  como  razão  de  decidir  para  manter  a  sua  inabilitação  os  fundamentos
exarados pela Procuradoria  Jurídica do Município  as fls.  /  dos autos.Como nada mais em havendo a ser
tratado, a senhora Pregoeira informou que fará o julgamento da habilitação que será oportunamente publicado
na forma da lei.  
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