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ATA DE JULGAMENTO

Licitação pelo RCE nº 001/2018
Processo SEI CIJ. 01662/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Auditoria Externa
Independente a partir do exercício de 2019, conforme exigências e especificações técnicas descritas no
Termo de Referência, Anexo I.

Após análise e aprovação pela Comissão Especial Técnica (CET) dos documentos de
qualificação técnica, conforme Despacho Nº SEI 0064068/2019, a Comissão Especial de Licitação (CEL)
julga a licitante classificada em 1º lugar: SACHO AUDITORES INDEPENDENTES EPP como
HABILITADA, por entender que as exigências edilícias relativas à habilitação foram atendidas
integralmente.
Nos termos do item 8.12.1 do Edital, fica aberto o prazo recursal de até 05 (cinco) dias
úteis a contar da data da publicação desta Ata de julgamento, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no dia útil
imediatamente seguinte ao do término do prazo para interposição de recurso.
A forma de interposição, requisitos e julgamento dos recursos, e contrarrazões, estão
previstos no item 8.12 do Edital.
Os autos encontram-se disponíveis às partes a partir desta data, devendo as licitantes
interessadas solicitar vistas conforme previsto no item 8.12.5 do Edital.
Documento assinado eletronicamente por Maria de Fatima Marchi Brotto, Presidente da
Comissão Especial de Licitação, em 28/02/2019, às 11:47, conforme art. 1º, § 7º, da Lei Municipal
8.424/2015 e art. 9º, inciso I do Decreto Municipal 26.136/2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portalsei.cijun.sp.gov.br/autentica
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informando o código verificador 0064240 e o código CRC 880B09C4.
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