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RESULTADO DA CARTA CONVITE 004/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2020 

 

A Prefeitura Municipal de Vila Rica, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 

146/2020, leva ao conhecimento dos interessados Resultado do Processo Licitatório nº 058/2020 na modalidade 

Carta Convite nº 004/2020, Contratação de empresa especializada para execução de obra, sendo, 01 (um) galpão 

pré-fabricado, com dimensões internas de: 20 x 32 metros e área total de 640m². O projeto totaliza 684,42m² de 

cobertura a ser realizada na Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida/Projeto Beleza I – zona rural deste 

município. A obra deverá ser construída a partir do projeto de engenharia, respeitando todas as normas técnicas 

observando os critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, as planilhas orçamentárias, os parâmetros de estética bem como ser executada dentro do prazo 

previsto, conforme documentos anexos (desenhos técnicos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e 

especificações gerais) constantes no processo. A comissão acusou o recebimento dos envelopes de documentação e 

de proposta de preços de apenas uma empresa que manifestou interesse em participar do certame, embora fossem 

convidadas para participar deste Convite, 03 (três) empresas do ramo, em atendimento ao que preconiza a Lei 

Federal nº 8.666/93. Assim sendo, a comissão constatou que não foi atingido o número mínimo de três Propostas 

válidas em consonância com o Acordão nº 257/1997-1ª Câmara, Acordão nº 263/1997 – Plenário e Decisão 

392/1993-2ª Câmara. Em ato continuo, a comissão julgou o Processo Fracassado. 

 

 

 

                Vila Rica – MT, 16 de Julho de 2020. 

 

 

ANTONIO AECIO LEMES DOURADO 
Presidente da C.P.L 
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