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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05/2021  

CONVITE Nº 01/2021 
ATA DA SESSÃO DESERTA E DECISÃO SOBRE REPETIÇÃO 

 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas na sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Aquidauana–MS, reuniram-se membros da 

Comissão Permanente de Licitação-CPL o Sr. Claudiomiro Eloi (Secretário da CPL), o 
servidor Flávio Gomes Silva (Membro da CPL) e o servidor Murilo Faustino Rodrigues 

(Presidente da CPL), todos designados pelo Decreto Municipal nº 16/2021. Estavam 
presentes também representantes de demais interessados que abaixo serão identificados, 

para proceder o recebimento dos envelopes do presente certame que tem como objeto a 
Contratação de empresa(s) para fornecimento de materiais permanentes para atender o 
Gabinete do Prefeito, Sala do Vice Prefeito, Sala de Assessoria e Sala de Reuniões da 

Secretaria Municipal de Finanças. Ao iniciarmos os trabalhos a CPL registra que mesmo 
sendo convidadas quatro empresas nenhuma das convidadas enviou envelope ou 

compareceu ao certame, das quatro empresas duas enviaram apenas recibo do convite 
encaminhado pela Secretaria solicitante não sendo suficiente para garantir sua participação 
no certame, a CPL registra também que compareceu apenas duas empresas cadastradas 

que manifestaram interesse em participar do certame, sendo estas Comercial T&C Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o nº 03.527.705/0001-50 e BMZ Comercio de Artigos Para Escritório 

Eireli inscrita no CNPJ sob o nº 18.377.060/0001-93, restando então fracassado o 
certame.Sendo assim, considerando o valor do convite e a natureza e necessidade dos e 
produtos a pedido feito na sessão pela Chefe de Gabinete do Prefeito a CPL decide pela 

repetição do certame inclusive com a ampliação da publicidade por meio do Diário Oficial 
do Estado de MS, além de repetir a publicação no Diário Oficial do Município e repetir 

também a divulgação no site oficial. Ficando decidido na própria sessão a data da repetição 
que acontecerá no dia 18 de fevereiro de 2021 às 08:00 horas, na sala da CPL, situada 
na Rua Luiz da Costa Gomes, n° 711 – Vila Cidade Nova, Aquidauana-MS. Registramos que 

ambas empresas manifestaram interesse em participar da repetição do convite em tela. 
Caso se repita o ocorrido será considerado como manifesto desinteresse e a CPL poderá 

proceder conforme previsto na cláusula 3.7 do edital. Não havendo mais nada a 
acrescentar e com a concordância de todos a CPL resolve encerrar a presente ata que após 
lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 

 
Aquidauana/MS, 05 de fevereiro de 2021.  

 
 

 

    Claudiomiro Eloi                 Flávio Gomes Silva                 Murilo Faustino Rodrigues 
   Secretário da CPL                 Membro da CPL                            Presidente da CPL 
 

 
 

Fernando Augusto Cortez Calux                             Rosana Rodrigues Serpa 
 
 

 
Neyva Maria Brum Dias 

Chefe de Babinete do Prefeito 
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