Ata da sessão da Tomada de Preços nº 01/2018 – Aviso de Adiamento.
Às nove horas do dia 19 (dezenove) do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na
sala de licitação, instalada na com sede na Praça dos Três Poderes s/n, Centro,
Paranaiguara, Goiás, CEP 75.880-000, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações,
nomeada através do Decreto nº 144/2017, Presidida pela Sra. Jacinta Bastos de Lima,
para atuarem no julgamento da Tomada de Preços nº 001/2018, conforme previsto no
respectivo Edital objetivando a Contratação de empresa especializada para
Organização e Realização de Concurso Público, de acordo com as condições e
especificações constantes no Edital, seus anexos, com observância da Lei Complementar
nº. 123, de 14.12.2006 e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, suas
alterações e demais normas pertinentes. Antes da abertura da Sessão Pública foi
informado aos membros presentes da impossibilidade da presença da Sra. Clarissa Take
Chiyoshi, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, nomeada através do Decreto
nº 04/2018, uma vez que a mesma se encontra sob cuidados médicos. Como ficara
acordado previamente, a Presidente da Comissão Permanente de Licitações daria suporte
aos Membros da Comissão Especial, e devido sua ausência entenderam por bem não
promover a abertura da sessão, informando a todos os presentes que, conforme preâmbulo
do Instrumento Convocatório “Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de
Paranaiguara/GO ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no horário e local estabelecido neste Edital, desde que não haja
comunicação da Presidente em contrário”. Com a concordância de todos os presentes
fica determinado então que a sessão pública ficará automaticamente reagendada para o
dia 22 de janeiro de 2018, às 9h, no mesmo local da presente reunião. Determinado ainda
que o aviso de reagendamento da abertura da sessão seja disponibilizado no site da
Prefeitura Municipal de Paranaiguara para conhecimento de todos os interessados,
zelando assim pelo princípio da ampla publicidade. Nada mais havendo, foi lida e lavrada
a presente Ata. Registre-se que a sessão encerrou-se às 9h 20m.
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