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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO   PERMANENTE 

DE LICITAÇÃO 
 

 

Processo n.º  47759 / 22 

 

Concorrência: n.º 25 / 22 

 

 

Ref.: Revogação. 
 

 

Às 10:30 h  do dia 15 / 12  / 2022, nas dependências da sala onde se 

encontra instalada a Comissão Permanente de Licitação nomeada 

através de Portaria, na Rua Joaquim das Neves, nº 211 - térreo - Vila 

Caldas, reuniram-se seus membros com a finalidade específica de 

decidir sobre a revogação da licitação supra, e dar continuidade à 

formalização da Concorrência supra, que tem por objeto a contratação 

de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para 

levantamento planialtimétrico e projeto urbanístico, para regularização 

fundiária e concernentes aprovações junto às autoridades competentes 

utilizando os instrumentos previstos na legislação aplicável-reurb, em 

todas as suas modalidades, previstas na lei federal nº 13.465 de 

11/07/2017, e pelo decreto federal nº 9310/18, oriundo do Processo  

Administrativo  n.º  47759 / 22.  

 
 

Ao tomarmos ciência dos termos do ofício GP nº 4199/22 (processo TC-
021027.989.22-7) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 

determinou a correção do edital, decidimos pela revogação do certame 
para as devidas providências. 
 

 
Diante do acima exposto, vamos encaminhar este processo ao Sr. 
Prefeito para autorizar a sua revogação. 
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O resultado desta decisão após a autorização do Sr. Prefeito será 

publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.  
 
 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para a qual se 
lavrou esta ata, sem emendas ou rasuras, que depois de lida e achada 
conforme vai assinada por todos. 

 

Comissão Permanente de Licitação: 

 

Eliana dos Santos Soares Santana – Presidente  

 

Cleonice Dias de Sousa - membro 

 

Marilza Moraes Rodrigues - membro 

 

Normando Ribeiro Lopes - membro 

 

Pietro Vincenzo - Secretário 

 


