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ATA DE ABERTURA 

 
 

PROCESSO Nº 090/2015/PMES – CONVITE Nº 018/2015 

 

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às 9h 40 min, na Sala da 
Comissão Municipal de Licitações do Município de Socorro, sito à Avenida José Maria de Faria, 71, 
Centro, Socorro, Estado de São Paulo, procedeu-se à abertura da sessão para o julgamento do 
presente procedimento licitatório, estando presente a Comissão Municipal de Licitações composta 
pelo Presidente: Paulo Reinaldo de Faria, Lilian Mantovani Pinto de Toledo e Silvia Carla Rodrigues 
de Morais membros da Comissão. Após a entrega dos envelopes 01 – Habilitação e 02 – Proposta 
com encerramento para a entrega dos mesmos às 9h e 30 min, e logo após a lavratura da ata 
referente ao Convite nº 018/2015, do corrente ano, para a aquisição de floreiras, para 
revitalização de ruas e praças da cidade, inclusive a Praça do Antigo Paço Municipal, conforme 
especificações constantes no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Foram convidadas a 
participar do presente certame, pela Divisão de Licitações, sendo que os editais foram encaminhados 
por e-mail, em 17/08/2015, conforme páginas da caixa de mensagens enviadas anexas ao processo 
(licitacao@socorro.sp.gov.br), as seguintes empresas: 1) ADRIANO CAROLLO NETO ME 
(atendimento@manacapaisagismo.com.br), 2) AROLDO JOSÉ DE SOUZA 
(aroldo.florapaisagismo1@hotmail.com) e 3) F G FLORICULTURA BRAGANÇA LTDA 
(fgflora12@hotmail.com). As empresas AROLDO JOSÉ DE SOUZA e F G FLORICULTURA 
BRAGANÇA LTDA convidadas a participar do presente convite confirmaram o recebimento do 
convite através de e-mail, e a empresa ADRIANO CAROLLO NETO ME encaminhou o protocolo de 
recebimento de edital, manifestando o interesse em participar da licitação. Após o encerramento do 
horário para a entrega dos envelopes, ou seja, às 9h e 30 min., e logo após a lavratura da ata 
referente ao CONVITE nº 018/2015, constatou-se que nenhuma empresa havia encaminhado os 
envelopes de habilitação e proposta. Diante do ocorrido a Comissão Municipal de Licitações declarou 
a presente licitação DESERTA. Na oportunidade, a Comissão decidiu remarcar nova sessão para a 
repetição deste Convite para o dia onze de setembro de dois mil e quinze, às 9h e 30 min, com a 
ampliação dos convidados. Todo o procedimento de abertura foi realizado pelos membros da 
Comissão de Licitações, composta por Paulo Reinaldo de Faria, Lilian Mantovani Pinto de Toledo e 
Sílvia Carla Rodrigues de Morais. Nada mais havendo a constar, eu ____________ (Paulo Reinaldo 
de Faria), digitei e conferi. Encerro a presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão. 
 

 
Socorro, 26 de agosto de 2015. 

 
 
 
 

Paulo Reinaldo de Faria  
Presidente da Comissão 

Lilian Mantovani Pinto de Toledo 
Membro da Comissão 

Silvia Carla Rodrigues de Morais 
Membro da Comissão 
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