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ATA DE SESSÃO

Processo Licitatório n. 207/2018
Convite n. 006/2018

Ata da sessão de recebimento e análise dos envelopes contendo documentos de habilitação e
propostas de preços para aquisição de materiais de construção para reparo no piso das salas que
serão utilizadas para a implantação da nova clínica escola de odontologia, situada no Prédio
Administrativo, Bloco I, da UniRV-Universidade de Rio Verde, Campus Rio Verde.

INÍCIO DA SESSÃO
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (12/12/2018), às oito horas,
a Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n. 1289/2018, sob a presidência
da Sra. Iria Daniela Pereira Freitas, reuniu-se na sala do Departamento de Licitações, situada no
Prédio Administrativo do Campus Rio Verde, Fazenda Fontes do Saber, Rio Verde/GO, a fim de
proceder à abertura dos envelopes e julgamento das propostas das empresas convidadas.

EMPRESAS CONVIDADAS E INTERESSADOS PRESENTES
Foram convidadas as seguintes empresas:

Nome/Razão Social CNPJ Sede
Garcia e Garcia Eireli 20.386.964/0001-27 Rio Verde/GO
Jairo Neves & Cia Ltda 01.438.191/0001-30 Rio Verde/GO

Rondorio Acabamentos Finos Eireli 14.042.407/0001-96 Rio Verde/GO

Na data e horário designados, constatou-se que somente a empresa Jairo Neves & Cia Ltda ,
que requereu a juntada dos documentos. Além disso, não obstante a divulgação do instrumento
convocatório no placar de avisos e no sítio eletrônico da Instituição, nenhuma outra empresa
interessada compareceu à sessão.

Portanto, após aguardar 15 (quinze) minutos, o Presidente da CPL/UniRV declarou instaurada a
sessão e, diante da ausência do quórum mínimo de licitantes preconizado pelo art. 22, § 3º, da
Lei n. 8.666/1993, considerou a sessão FRACASSADA.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada pelos membros Comissão Permanente de Licitação e pelo licitante
presente.
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