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Aos 11 dias do mês de junho de 2014 às 17:00 horas, reuniu-se a Comissão de Licitação, da 

Agência de Desenvolvimento Solidário - ADS, com sede na Rua Ulisses Cruz, número 46 - 

Belenzinho - CEP 03077-000 – São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob nº 03.607.290/0001-24, para 

abertura dos envelopes de documentos dos interessados no objeto do edital supra citado.  

Esta Comissão deu início aos trabalhos constatando a insuficiência de propostas não abrindo 

concorrência para o referido edital, qual tinha como objeto a contratação de “(02) Agentes de 

Desenvolvimento, com conhecimento em Economia Solidária, para o apoio e desenvolvimento das 

ações técnicas do Projeto “Redes Solidárias: Passos para a Sustentabilidade”, conforme descrito 

no sub-item "3.1", do item 3, parte integrante do referido edital.  

Diante do número insuficiente de interessados, em cumprimento do que determina o artigo 57 da 

Portaria Ministerial 507, qual rege este edital esta comissão resolve dar como deserto o presente 

pleito e findar o ato licitatório sem efeito e sem atender ás necessidades de contratação do 

objeto. Tendo a comissão definido que será em momento oportuno realizada, uma segunda 

publicação de outro edital com o mesmo teor e objeto em nova data e local a ser definido e 

publicado no SICONV.  

Que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei e, será dado ciência desta decisão 

disponibilizando no site - http://www.ads.org.br/editais e na página do SICONV com vistas aos 

eventuais interessados atendendo ao princípios da publicidade . Findado os trabalhos com a 

lavratura desta ata, após lida e estando em conforme, vai assinada. 

 

     

 
Cássia de Souza Ribeiro 

Presidente Comissão de Licitação ADS 

 


