ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA Nº 002
PREGÃO PÚBLICO PRESENCIAL N.º 018/2018
PROCESSO Nº 062/2018
OBJETO – Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem e coordenação de jogos
e/ou recreações, objetivando atender a Fundação de Esportes de Dourados - FUNED.
- DA INSTALAÇÃO: Às nove horas do dia 03 de abril de 2.018, nas dependências do Departamento de Compras
e Licitações, localizado à Rua: Coronel Ponciano, nº: 1.700 – Bairro: Jardim dos Jequitibás, Cidade: Dourados,
Estado de Mato Grosso do Sul, eu HEITOR PEREIRA RAMOS, designados pelo Decreto Municipal nº 761, de 10
de Janeiro de 2018 publicado no Diário Oficial nº 4.613, cópias anexadas aos autos, registro que recebi da
Secretaria Solicitante pelo processo em questão FUNED – Fundação de Esporte de Dourados através da C.I.
040/2017 com a solicitação de cancelamento do pedido de reabertura solicitado por mim na ata do dia anterior e já
publicada na imprensa oficial do Município / Estado. Nesse sentido será encaminhado o Aviso de Cancelamento
de Licitação aos órgãos de imprensa Oficial do Estado e Município deste pedido de reabertura, e tendo em vista
tal solicitação e não havendo possibilidade de tal reabertura declaro a Licitação em questão FRACASSADA uma
vez que não houve êxito neste processo licitatório com base na solicitação e manifestação da FUNED através da
C.I. citanda anteriormente assinada pelo Diretor Presidente Jânio César da Silva Amaro será notificada a FUNED
para havendo interesse elaborar novo processo para contratação do objeto / serviço.

- ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, encerro a reunião às 09:25, lavrando este documento.

Heitor Pereira Ramos
Pregoeiro
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