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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
CNPJ N.° 45.152.139/0001-99 Emancipado em 28/10/1917
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ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS AO CONVITE N®
009/2015 CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N^ 105/2015.

Aos 30(trinta) dias do mês de setembro de dois mii e quinze, às 09:30 horas, no prédio do Paço
Municipal. Divisão de licitações e Contratos, situado à Praça Dr. Euciydes Cardoso Castilho,
185, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da Portaria n°.
060/2015 de 05 de agosto de 2015, pelo senhor Prefeito Municipal em exercício. Dr. TOSHIO
TOYOTA, composta pelos membros: JÉTHERO SÉRGIO RODRIGUES, EMERSON GARCIA
CARDOSO e DAVID CARNEVALI PIMENTEL, todos servidores desta municipalidade, sob a
presidência do primeiro declinado para apreciar, analisar e julgar o Convite n°. 009/2015 do
Processo n°. 105/2015, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para
realização de EXAMES LABORATORIAIS, a serem realizados na sede da contratada, pelo
período de 04 meses, compreendendo o fornecimento de todo o material empregado,
equipamentos, mão de obra, serviços compiementares, etc., definidos no Plano de Trabalho -
Termo de Referencia constante do Anexo I. Foram convidadas 03 (três) empresas do ramo,
conforme protocolos de fis. 59 a 73. Até o horário designado para o recebimento das propostas
apenas 01 (uma) empresa manifestou interesse na participação, sendo ela: LABORÁTORIO DR.
RAUF EID ANÁLISES CLÍNICAS S.S. LTDA - CNPJ 01.668.930/0001-80 estabelecida à Rua 28
de Outubro, n°. 1170, nesta cidade de Novo Hoprizonte - SP, que enviou tempestivamente o
envelope devidamente fechado para participação. Examinados, minuciosamente os autos, a
Comissão Julgadora decidiu por declarar a Licitação "FRACASSADA", uma vez que, não foi
alcançado o numero mínimo de propostas validas para a modalidade a que se dispõe a presente
licitação, no caso "CONVITE", deliberando por enviar o presente certame à autoridade superior a
fim de determinar, se necessário, a feitura de nova requisição para repetição do certame. E como
nada mais houvesse que se fizesse digno de menção, lavrou-se a presente ATA, que depois de
lida e achada conforme, vai abaixo assinada pelos membros dela componentes. Eu,
Antonio Brito Mantovani, secretariei a presente sessão.
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