EDITAL DE LICITAÇÃO Nº: 011/2015
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO Nº: 086/2015
ATA DA SESSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
Às 14:00 horas do dia primeiro de outubro de dois mil e quinze (01/10/2015),
na sala de Reuniões da Câmara Municipal de Nova Lima -MG, localizada à
Praça Bernardino de Lima, nº 229, reuniram -se, em sessão pública, o
Pregoeiro, Sr. Thompson Nobre de Oliveira, designado pela Portaria nº 82, de
02 de julho de 2015, e equipe de apoio, para realização dos atos referentes ao
PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2015, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando
a
EVENTUAL
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRE SA
ESPECIALIZADA NA PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS D E REVISÃO
MECÂNICA (INCLUINDO TROCA DE PEÇAS)
DO VEÍCULO POLO
SEDAN, PLACA OWP, QU E COMPÕE A FROTA DA CÂMARA
MUNIC IPAL DE NOVA LIMA, cuja licitação foi autorizada nos autos do
Processo nº 086/2015 , conforme descrito no Anexo I - Termo de Referência /
Objeto do edital, de acordo com a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002 e Decreto Federal n° 3.555, de 8 d e agosto de 2000, aplicando -se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar 123,
de 14 de dezembro de 2006 e demais Decretos e normas regulamentares
aplicáveis à espécie, em especial o Decreto Federal nº 7.892, de 23 janeiro de
2013. O aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial de Minas Gerais
em
22
de
agosto
de
2015
e
disponibilizado
no
site
www.cmnovalima.mg.gov.br . Para secretariar os trabalhos foi designado o
servidor PAULO CESAR PEREIRA . Abertos os trabalhos, constatou-se a
ausência
de
propostas
protocoladas
e
consequentemente
o
não
comparecimento de empresas interessadas no certame. Considerando as
reiteradas ausências de apresentação de propostas, bem como a s ausências de
licitantes, o Pregoeiro declarou deserto o presente certame e decidiu
encaminhar todo o processo da licitação para o órgão competente para
providências cabíveis . Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro declarou
encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, _____ _________ (PAULO
CESAR PEREIRA ), Secretário desta reunião, que a subscrevi.

THOMPSON NOBRE DE OLIVEIRA
Pregoeiro

PAULO CÉSAR PEREIRA
Equipe de apoio

RAMON MADEIRA BARBOSA
Equipe de apoio
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