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As catorze horas e cinco minutos do terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões8S#üfi,!#fi [HrY])[*,"f**Uj-";;;;; il'ô"o*i,,ao p,..**i" ãe Licitaçao, no,.uJu-plra porraria n

I - DA AUTENCIDADE DA DOCUMENTAÇÃO:
Em segunda sessão' a comissão em conformidade com o item 7.2 e seguintes do edital, conferiu os documentos recebidos nosenvelopes dos interessados' conforme ata no 0 I - credenciam.nto , Ja.táru que todos os documentos apresentados são autênticos.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E COMPRAS

Licitação: Processo Digitar n' 1497512022 - credenciamento n. oo2/pÚr
Ata no 02 _ HABILITAÇÃO

II. DA HABILITAÇÃO
A comissão nte de lic declara habilitados os interessados listados abaixo:

I - SORTEIO PARA ORDEM DE C LASSIFI
Conforme item 8 e seguintes do edital, o sorteio público para constituição da ordem de classificação do credenciamento será reali zadopela CPL em nova sessão pública após o decurso legal do prazo para interposição de recurso dos interessados. O prazo de recurso (,5dias úteis) inicia no dia 04tt 0/2022 com encerramento no dia 1011012022, conforme art. I 09, inciso I, alI - CONSIDERAÇÔES CERAISII ínea "a" da lei no 8.666 lgg3
A comissão permanente de lici tação resolve suspender a sessão pública a fim de aguardar o prazo legal de recurso pelos interessadosOutrossim, a presente ata bem como as posteriores atas e comun icados serão divulgados no site
mais havendo atratar', após ser lida e aprovada será assinada pelos presentes.

e Diário Oficial dos Municípios (DOM). Nada

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

,$ryru:ms\r.m^ W-S
ZULEIDE MES HESSMANN

SECRETÁRIA
JOSIA SA SIEVES

M RO

I 6052i2021 ARDO H
no5 659 1oe-[z-16054t2022 ANSCH

0.84016t70t2022 TAN'fEADO EM
1

IItaqtt/20» 
-

EM ENTETE 102 116477t2022 I REt-urz wurrscHx
240 79-29t6478t2022 ESENTANTEUN LUIZ SE A 915toqsi/2on- ev nepReseN TANTELA ALANO

888.5e5.8497s-t'szgtzozz- M REP EEA
16530t2022 REIA MA
tenzJío»- ANTERtNa oa sLve

64líslztzozz- ANTEM DO
16535/2022 ENTAVIER LIZ

72taozsDo» - REPESSA ISCILA
I ANTE


