
NOTIFICAÇÃO PÚBLICA ENVIADA A EMPRESA REFRIGERAR COMÉRCIO DE 
CLIMATIZADORES LTDA – ME, enviada para o endereço conforme etiqueta em anexo para o 
endereço informado pelo responsável informado pela empresa no telefone 55-99181-7032 

 

Prezado: 

 

Segue em anexo o contrato decorrente da Licitação processo 56/2017 MODALIDADE: PREGÃO 
nº 05/2017, da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria – RS.  

 

Em conformidade com a súmula 222 TCU, bem como o acordão 979/2005 plenário TCU, que quoto 
a seguir: 

8.Conforme bem destacou o Sr. Analista de Controle Externo, este Tribunal tem entendido 
que somente no momento da contratação da licitante vencedora é que a entidade poderá 
exigir a comprovação de inscrição junto ao órgão de fiscalização profissional do local onde 
o serviço será prestado. 
 

Esta feita, em atendimento tanto das normas TCU quanto da LEI No 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO 
DE 1977, NOTIFICO-O a apresentar a ART e o registro do profissional responsável pelo contrato 
em anexo, bem como quaisquer outras situações decorrentes da Lei 6496/77 que sejam 
decorrentes do contrato que o Sr está recebendo. 

 

Devido a esta situação, o contrato que o Sr está recebendo está assinado SOMENTE PELAS 
TESTEMUNHAS, a fim de garantir a integridade do mesmo. Após o Sr assinar o contrato decorrente 
da licitação em questão, em que a sua empresa foi vencedora de item, deverá anexar os 
comprovantes exigidos por lei e devolver os contratos para análise e posterior assinatura pelo 
Ordenador de Despesas dessa entidade, se documentação ok. 

Conforme item 14 do edital aceito pela sua empresa, NOTIFICO-O a assinar e retornar os contratos 
com a documentação exigida no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis do recebimento desta, 
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93. 

Nosso endereço: 

 

Câmara Municipal de Vereadores 

Comissão de Licitações 

Rua Vale Machado, 1415 

Santa Maria – RS 

97010-530 

 

Agradecemos 

 

Cristiano Portela 

Pregoeiro 



Remetente:

REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES
RUA PELOTAS 35

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
Rua Vale Machado 1415
Centro
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