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ATA DE ABERTURA DO EDITAL Nº. 003/2007/CPP
Aos catorze dias do Mês de dezembro de dois mil e sete, às catorze horas e trinta
minutos, reuniram-se a Comissão de Compras e de Licitação, composta por LUCIA
APARECIDA F. MATEUS, JOSÉ ANTÔNIO MARINHO ALVES DA SILVA, LÍLIAN OLIVEIRA DE
SOUZA na sala de reuniões do Centro de Pesquisa do Pantanal, para abertura das
propostas apresentadas pelas empresas participantes do Convite n.º 003/2007/CPP, na
MODALIDADE CONVITE, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL. O presente edital consiste
em adquirir 01 (um) veículo automotivo, tipo utilitário (camionete), para atender aos
Projetos de Pesquisa da Rede Pantaneira de Bioprospecção do Centro de Pesquisa do
Pantanal. Às 14h30, a Presidente da comissão abre o certame cumprimentando aos
presentes, agradecendo e informando que o processo será regido conforme os
princípios estabelecidos no Manual de Compras e Procedimentos Análogos do CPP, no
seu Capítulo III - Do princípio, o qual estabelece que todos os processos de
compras serão iniciados mediante solicitação de propostas formal junto aos
fornecedores do ramo pertinente, cuja estimativa de preços será utilizada para nortear
os preços oferecidos pelas empresas participantes, bem como, os preços oferecidos
pela vencedora do processo, de forma a garantir que os preços ofertados estejam em
conformidade com os praticados no mercado e dentro da referida balização, parte
integrante deste certame. A não observância de tal princípio ou a contrariedade do
aqui decidido, levará à suspensão do contrato oriundo do presente certame por esta
Comissão de Compras e Licitação. Tendo em vista as confirmações de recebimento do
edital por parte de quatro empresas, houve tolerância de quinze minutos no aguardo
do comparecimento das mesmas. Compareceram as empresas: 1) MMC
AUTOMOTORES DO BRASIL; 2) GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Após constatar o número de empresas participantes, esta Comissão decidiu pelo
cancelamento do presente processo de licitação, tendo em vista a falta de quorum
para este certame. Assim, esta Comissão decide que será publicado novo Edital e será
realizado novo Convite às empresas para que seja efetuado novo processo licitatório.
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, 14 de dezembro de 2007
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