ATA DE ABERTURA LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 009/2017.

Às quatorze horas e trinta minutos do dia doze de julho do ano de dois mil e dezessete, na sede
da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, Estado de Mato Grosso, a Avenida Fernando Correa
da Costa, nº. 940, Centro, nesta cidade de Pedra Preta reuniu-se a comissão de licitação,
constituída através de ato do Prefeito Municipal por meio da Portaria n° 293/2017, de 25 de
maio de 2017. O objetivo da referida reunião é proceder ao recebimento dos envelopes
relativos ao convite em epígrafe, que tem por objetivo a contratação de Empresa Especializada
na Prestação de Serviços de Assessoria para captação de verbas e celeridade na liberação de
recursos junto aos órgãos, Federais, Estaduais e outros, bem como, representar os secretários
municipais em eventos oficiais na capital, conforme descrito neste projeto básico e demais
exigências editalícias. O resumo do Edital de Convite nº 009/2017-CC fora publicado no dia
04 (quatro) de julho de 2017 no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal.
Foram convidadas as seguintes empresas: 1º - ZOARE CESAR VIEIRA DA SILVA,
inscrita no CNPJ: 17.795.701/0001-67; 2º - HERIVELTON CORREIA DE OLIVEIRA,
inscrito no CNPJ: 19.594.717/0001-37 3º- IVANIL DA SILVA – EIRELI-ME, inscrita no
CNPJ: 19.404.228/0001-75. No entanto, além de não ter havido quórum para atender o
disposto no § 3º do Artigo 22 da Lei 8.666/93, não houve nenhum interesse dos licitantes em
participar do evento, ocasionando uma licitação deserta. Devido à importância da contratação
do objeto pela Administração, a Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, determinou a
prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes das
empresas interessadas em participar do certame, dia 21 de julho de 2017 as 14h30min no
mesmo local. Após este ato, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que
vai assinada pelos membros da Comissão presentes. Esta ata terá publicidade conforme
legislação e uma cópia afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios
desta comissão.
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Pedra Preta - MT, aos 12 dias do
mês de julho de 2017.

_______________________
Vilma Lira Nogueira Massuia
Presidente da CPL

__________________________________
Rejane Oliveira Horta Santos
Secretária/Membro

__________________________________
Josiane Celize da Silva Botelho de Góis
Membro
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