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COMPRAS E LICITAÇÕES
ATA DE SESSÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020 Aos quinze dias do mês de abril do ano de
dois mil e vinte, às oito horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do
Glória, reuniu-se a Presidente e Comissão de Licitação devidamente constituída pelo Sra.
Prefeita, para o ato da Sessão da INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020, cujo objeto visa a Chamamento
público para o credenciamento de pessoa jurídica especializada em Tecnologia da Informação
para futura utilização de Plataforma de Pregão Eletrônico, sem exclusividade e sem vínculo
empregatício, por intermédio da rede mundial de computadores (Internet), para a realização de
licitações eletrônicas na modalidade de pregão eletrônico, que tenham por objeto a aquisição de
bens e serviços comuns, junto a licitantes previamente cadastrados, bem como, o suporte técnico
e treinamento e em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
Mostrou interesse em participar do referido certame para credenciamento, enviando o envelope
de habilitação pelos Correios e sendo recebido no dia 14/04/2020 às 15h50min a seguinte
empresa: LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob
o n° 21.280.462/0001-80, com sede administrativa na Avenida Rondon Pacheco, nº 381, sala
504, Bairro Tabajaras, na cidade de Uberlândia/MG, CEP: 38.400-242. Dando início à Sessão, a
Presidente passou-se à abertura do envelope de habilitação, e após minuciosa análise da
documentação constatou-se que estava de acordo com as exigências do edital, ficando a
empresa LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI habilitada e credenciada. Em nada
mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida
e aprovada, vai assinada por quem de direito.
O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo
email: diariooficialsjbg@gmail.com.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0908
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
eletrônico: http://www.gloria.mg.gov.br

Assinado de forma digital por

ROSSINE JOSE DE
ROSSINE JOSE DE ALMEIDA
FERREIRA:09765326629
ALMEIDA
FERREIRA:09765326629 Dados: 2020.04.15 16:51:34
-03'00'

Página 1 de 1

