PREFEITURA DE

HORIZONTE
ATA DA SESSÃO
TOMADA DE PREÇOS N2 2018.08.22.1
Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 09h00min,
na Prefeitura Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco, N2 5100,
Centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria N2 526/2018,
de 16 de Abril de 2018 e Decreto 31/2018, composta pelos servidores Diego Luis Leandro
Silva - Presidente, e os Membros, Magno Rodiery Rodrigues Lima e Nivaldo Muniz Nunes,
com a finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes
«A" concernentes aos documentos de habilitação e recebimento dos envelopes "B"
concernentes à proposta de preços, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N
2018.08.22.1, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS
DE EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO
ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA-DOMINGÃO, CONFORME
PROJETO BÁSICO. Às 09h:O0min, o Presidente deu início à sessão, anunciando que verificou
junto ao setor de protocolo desta prefeitura onde constatou que nenhuma empresa
interessada no processo havia protocolado os envelopes "A" e "B", e constatou que não havia
a presença de nenhum licitante. A Comissão decidiu dar uma tolerância e 20 (vinte) minutos
para iniciar os trabalhos. Às 09h:20min, a Comissão mais uma vez verificou que não havia a
presença de nenhum licitante. O Presidente decidiu dar mais uma tolerância de 20 (vinte)
minutos. Às 09h40min, mais uma vez foi constatado que não havia licitante presente. Desta
forma o Presidente declarou o Certame DESERTO. Nada mais havendo a tratar nem a
declarar, a Comissão deu por encerrada a sessão às 09hs:45min sem que houvesse o registro
da presença de interessados em participar da presente licitação, do que para constar foi
lavrado a presente Ata, que vai assinada pela Comissão de Licitação.
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