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ERRATA DA ATA DE REABERTURA- CONCORRÊNCIA Nº 0010/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00850.11.07.611.2019 
 
 

NA ATA DE REABERTURA, datada em 20/09/2019. 
 
 

ONDE SE LÊ:  
.... 
A Presidente dando seguimento à sessão submeteu ao presente para rubrica e verificação da documentação apresentada. A Comissão 

procedeu com a verificação da autenticidade dos documentos emitidos via internet, bem como os demais documentos à luz do instrumento 

convocatório. Concluída a referida análise, a Presidente e a unanimidade de seus membros decidiram pela HABILITAÇÃO da licitante INLUX 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por atender aos requisitos do Edital da Concorrência Pública nº 0010/2019, sendo a mesma declarada 

vencedora do certame por atender aos requisitos do Edital com o valor global de R$ 6.269.514,32 (seis milhões duzentos e sessenta e 

nove mil, quinhentos e quatorze reais e doze centavos).  
 

Registrada a presença do representante da empresa participante do certame, a Comissão, amparada no art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, intimou o mesmo acerca da decisão da Comissão, tendo os mesmos declinado do prazo recursal. 

..... 
 

LEIA SE:  
.... 
A Presidente dando seguimento à sessão submeteu ao presente para rubrica e verificação da documentação apresentada. A Comissão 

procedeu com a verificação da autenticidade dos documentos emitidos via internet, bem como os demais documentos à luz do instrumento 

convocatório. Concluída a referida análise, a Presidente e a unanimidade de seus membros decidiram pela HABILITAÇÃO da licitante INLUX 

LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por atender aos requisitos do Edital da Concorrência Pública nº 0010/2019, com o valor global de R$ 

6.269.514,32 (seis milhões duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e quatorze reais e doze centavos).  

...... 
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