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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 135/2021 - CONVITE Nº 08/2021 

ATA DE SESSÃO FRACASSADA 

No décimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, às oito horas na sala de 

reuniões do Núcleo de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal de Aquidauana–MS, reuniram-se 

os membros da Comissão Permanente de Licitação-CPL a Sra. Ramona Medina Ortiz (Suplente da 

CPL) em substituição ao Sr. Claudiomiro Eloi (Secretário da CPL) por estar de férias, o Sr. Murilo 

Faustino Rodrigues (Presidente da CPL) e o servidor Rogério Dumont Silva Ferreira (Suplente da 

CPL) em substituição ao Flávio Gomes Silva (Membro da CPL) com afazeres acumulados devido a 

condução de Pregão Eletrônico todos designados pelo Decreto Municipal nº 16/2021, para proceder 

o recebimento dos envelopes  do presente certame que tem como objeto a contratação de empresa 

para a construção de base para tanque de emulsão asfáltica e construção de galpão, ambos no setor 

de artefatos, no município de Aquidauana - MS. Conforme Projetos e demais especificações e anexos 

ao edital, incluindo todos os insumos e despesas necessárias para a execução do objeto. Ao 

iniciarmos os trabalhos a CPL registra que foi dado um prazo de 30 (trinta) minutos de tolerância 

para o início da sessão. Após decorrido esse período de tolerância foi constatado que apenas uma 

licitante apresentou seus envelopes, sendo esta CONSTRUTORA HIGA EIRELI (ME) inscrita no 

CNPJ/MF nº 08.233.204/0001-84, devidamente representada pelo Sr. Dionísio Chimenes Filho 

inscrito no CPF nº 562.500.531-15, informamos que não houve apresentação de nenhum envelope 

via protocolo, restando então a sessão fracassada. A única licitante presente manifestou interesse 

em participar da repetição do certame a qual deixou os envelopes e credenciamento para 

participação, os quais poderão ser substituídos.  Desde já a CPL registra que a data da 1º repetição 

do processo em epigrafe será dia 30/08/2021, neste mesmo local e horário, aumentando então a 

sua publicidade. Não havendo mais nada a acrescentar e com a concordância de todos a CPL resolve 

encerrar a sessão e a presente ata que após lida e achada conforme vai assinada por todos os 

presentes. 
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