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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2021 - UNEMAT 
Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às 14:00 (catorze horas) (Horário 
oficial de Mato Grosso), reuniram-se o Presidente da Comissão de Licitação Samuel Longo e o membro 
Alessandro Carvalho de Melo, nomeados pela Portaria nº 0141/2021 - UNEMAT de 25.01.2021 publicada no 
DOE em 26.01.2021 encontrava-se presente na sessão a Diretora político-pedagógico e financeiro: Jocilaine 
Garcia, no Campus Universitário de Pontes e Lacerda, localizado na BR 174, km 209, Zona Rural, Pontes e 
Lacerda - Mato Grosso, para analisar e julgar os elementos de licitação, constantes de Documentação para 
Habilitação e de Propostas de Preços das empresas interessadas a participar do processo licitatório 
Concorrência Pública nº 001/2021 - UNEMAT – modalidade Concorrência Pública, tipo maior oferta, cujo 
objeto é: Concessão de Uso de bem público, área correspondente de aproximadamente 74,85 m² (setenta 
e quatro vírgula oitenta e cinco metros quadrados), para fins de exploração de lanchonete e restaurante 
tipo prato feito no Campus Universitário de Pontes e Lacerda, município de Pontes e Lacerda/MT, 
conforme Projeto Básico e demais exigências constantes no edital. O Presidente declarou início dos 
trabalhos. Ato contínuo declarou-se a sessão Deserta, em razão do não comparecimento de licitantes 
interessados para participarem da referida Concorrência Pública. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos da Comissão, da qual lavrou-se a presente ata que será lida e assinada por todos os 
presentes e por mim, Alessandro Carvalho de Melo, Secretário ad hoc da Comissão Permanente de Licitação. 
Pontes e Lacerda/MT, 26 de março de 2021, as 14:15 horas (Horário oficial de Mato Grosso). 
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