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ATA DE SESSÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CHAMADA PÚBLICA N.° 03/2018 - PROCESSO Nº 409/2018 

 

Aos 10 (dez) dias do mês de junho do ano de 2019, às 09h00min, reuniram-se na Sala de Licitações os 

membros da Comissão Permanente de Licitações abaixo identificados para esclarecer e divulgar o ocorrido no processo supra 

- Chamada Pública supracitada, cujo objeto é a seleção de empresas privadas sem fins lucrativos para operacionalização e 

administração de uma moradia na modalidade serviços residenciais terapêuticos tipo II, no Município de São Carlos. 

 

A primeira sessão pública deste procedimento ocorreu em 09/01/2019, obedecendo rigorosamente os trâmites 

legais. Com a licitação restou DESERTA, pelo não comparecimento de licitantes, nova sessão seria designada, em data 

oportuna, entretanto, antes desta providência, foi necessário atualizar a dotação contábil da despesa, de 2018 para 2019, 

diante da virada do exercício fiscal. 

 

O processo foi encaminhado à Contabilidade em 10/01/2019, tendo retornado a este DPL em 07/06/2019, para 

republicação do Edital. 

 

Neste momento, notamos que equivocadamente, foi elaborada Ata de Sessão Pública de recebimento e abertura 

dos envelopes em 11/02/2019, que seria a data correta de sua realização, se o Edital tivesse sido republicado pelos meios e 

formas legais, o que não ocorreu diante da ausência de suporte financeiro para esta despesa. Esta data foi anotada na planilha 

de controle dos Editais e a sessão pública seria viabilizada caso o processo tivesse retornado da contabilidade diretamente a 

este DPL em janeiro/2019, o que não ocorreu. Entretanto, a data da sessão não foi retirada da lista de controle e em 

11/02/2019, sem a presença de interessados (e não poderia ser de outra forma, diante da não divulgação do Edital) foi 

elaborada esta Ata de forma equivocada. 

 

Esclarecidos os fatos, estamos divulgando o ocorrido e anulando a Ata de Sessão Pública de 11/02/2019 e 

dando continuidade ao processo. 

 

Nada mais havendo a relatar, lavrou-se esta Ata que segue assinada pelos membros da Comissão permanente 

de Licitações e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito de manifestação de quaisquer interessados. 
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