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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES PARA ABERTURA 

DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA LICITAÇÃO MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 005/2017.  

  

Aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se na sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, situada na Avenida João Girardelli, n° 500, Centro, 
Monte Alegre do Sul, Estado de São Paulo, às 14:00 (quatorze) horas, a Comissão de Licitações formada pelo 
presidente Everton Luis Ferreira de Oliveira e membros Melisse Fernanda da Silva e Marilia Aparecida Joaquim 
Domingues, de acordo com a portaria n° 226/18 de 22 de janeiro de 2018 a fim de dar andamento ao processo 
licitatório Concorrência Pública nº. 005/2017, processo administrativo nº 2043/2017, cujo objeto refere-se a 
“Permissão de uso, remunerada e em caráter precário, de 01 (um) imóvel com área construída exclusiva de 
97,11m², localizado no Mirante do Cristo, pertencente à Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de 
Monte Alegre do Sul, localizado a Rua Prefeito José Amaral, para instalação e exploração de comércio em 
estabelecimentos de venda de gêneros alimentícios com área de consumação, por pessoas físicas ou 
jurídicas. Aberta a reunião pelo Presidente da Comissão como não houve licitantes presentes, o Presidente 
decidiu por abrir um prazo de quinze minutos para recebimento de credenciamento de pessoas interessadas ao 
certame. Após o prazo como nenhum interessado compareceu para o certame a comissão declarou que a presente 
licitação foi dada por DESERTA. Outrossim, o Presidente dará ciência a Administração dos fatos ocorridos. Nada 
mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que após lida e aprovada foi assinada pelos 
presentes. 
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