
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ n° 007/2022 

ATA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTAS 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de tendas, incluindo a montagem e a desmontagem, bem assim o 
fornecimento do mobiliário e dos equipamentos audiovisuais, de iluminação e de 
climatização, para o XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde do CONASEMS, a ser realizado no período de 12 a 15 de julho de 2022, 
no Shopping Bosque dos Ipês Centers Iguatemi S/A (Shopping Bosque dos 
Ipês), localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos 
Estados, Campo Grande/MS, CEP: 79035-900. 
LOCAL: Sala de Reuniões do CONASEMS  

DATA: 13/05/2022 

HORÁRIO: 17:30h 

I INTRODUÇÃO 

Às dezessete horas e trinta minutos do dia treze de maio de 2022, na sala de 

Reuniões Jose Ênio Servilha Duarte, reuniu-se a Comissão de Seleção 

encarregada de dirigir e julgar o Processo Seletivo destinado à contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de locação de tendas, incluindo 

a montagem e a desmontagem, bem assim o fornecimento do mobiliário e dos 

equipamentos audiovisuais, de iluminação e de climatização, para o XXXVI 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, em 

conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de Referência 

CONASEMS nº 007/2022 e seus Anexos. 

II DILAÇÃO DE PRAZO 

Em função do recebimento de apenas uma Proposta de Preços e em 

consonância com o previsto no subitem 4.3 do Regulamento Interno de Compras 

e Contratações de Bens, Obras e Serviços do CONASEMS, fica prorrogado o 

prazo estipulado no subitem 5.3 do TRPJ 007/2022, facultando-se às empresas 

interessadas a apresentação de ofertas no intervalo compreendido entre 16:50h 

(dezesseis horas e cinquenta minutos) e 17:00h (dezessete horas) do dia 

17/05/2022, terça-feira. 

III ENCERRAMENTO 

Será dada publicidade do resultado da presente Sessão. 

Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 17:40h, sendo lavrada a 

presente Ata, para fins de direito, elaborada pelos integrantes da Comissão de 

Seleção. 

Sônia Mayumi Umeta 

PRESIDENTE 

Ana Isis Ferraz Oliveira 
MEMBRO  

Helena Diaz da Silveira 
MEMBRO 

 


