ATA DE ABERTURA DO EDITAL N.º 04/2008/CPP
Aos dois dias do mês de junho de dois mil e oito, às oito horas e trinta minutos, reuniuse a Comissão de Compras e de Licitação, com os seguintes membros: MARINÊZ
ISAAC MARQUES, ROSENEIDE SOARES DE SOUZA, LUCIA APARECIDA DE
FÁTIMA MATEUS, e JOSÉ ANTONIO MARINHO ALVES DA SILVA na sala de
reuniões do Centro de Pesquisa do Pantanal, para abertura das propostas
apresentadas pelas empresas participantes do Processo Licitatório sob a Modalidade
Convite do Tipo Menor Preço/Maior Percentual de Desconto, Edital n.º
04/2008/CPP, para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas,
terrestres, reservas de hotel, traslado conforme objetivo do edital, em atendimento às
necessidades do CPP até o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Foram
convidadas a participar deste processo as seguintes empresas: a) Empresas Ararauna
Turismo; b) Confiança Turismo; c) Betel Turismo; d) F. Turismo; d) Conexão Turismo;
e) FJB de O. Canavarros Emp. Tur-ME. Enviaram o comprovante de retirada do Edital
Anexo III as empresas: FJB de O. Canavarros Emp. Tur-ME; Ararauna Turismo;
Solares Turismo; Confiança Turismo; Betel Turismo. Às 08h30, a Presidente da
Comissão abre o certame cumprimentando aos presentes, agradecendo a
participação, informa a todos que em virtude de termos tido a confirmação de
participação por 6 (seis) empresas, será dado tolerância de 30 minutos para início do
certame, uma vez que apenas 1 (uma) empresa compareceu, a saber Confiança
Turismo. Após a tolerância de 30 minutos e constatar que não havia outras propostas,
a Comissão de Compras e de Licitação do CPP torna público para conhecimento dos
interessados o ADIAMENTO do Edital n°. 04/2008/CPP, por falta de quorum.
Considerando a urgência para a contratação dos serviços, objeto do presente Edital,
decidiu-se que será repetido o presente certame num prazo de 1 (um) dia útil, e que a
Coordenação Administrativa deverá enviar o Aviso as empresas do segmento. Não
tendo nenhuma posição contrária dos presentes, e nada mais existindo para ser
registrado, lavra-se a presente ata que, após lida, será assinada por todos.
Cuiabá-MT, 02 de junho de 2008.
Profa. Dra. Marinêz Isaac Marques
Presidente Comissão de Compras e de Licitação

Roseneide Soares de Souza
Membro Comissão de Compras e de Licitação

Lúcia Aparecida de Fátima Mateus
Membro da Comissão de Compras e Licitação

José Antonio Marinho Alves da Silva
Membro Comissão de Compras e Licitação

Outros Participantes:

Missão: Produzir novos conhecimentos científicos, tecnológicos e pessoal altamente capacitado
e motivado, com o objetivo de propor políticas públicas para o desenvolvimento sustentável da
bacia pantaneira, além de prover a cooperação e a troca de informações com instituições
congêneres ao redor do mundo.

