ATA DA 3ª REUNIÃO - SESSÃO DE ABERTURA DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações COPEL, às 10h00min (Dez horas), o Pregoeiro Oficial do Município o Senhor
Jailton João dos Santos e a Equipe de Apoio o Senhor Euclides Fernandes de
Matos e Jean Carlos Oliveira Sobrinho, designados pela Portaria Nº 168/2018,
em atendimento às disposições contidas na Lei Federal Nº 10.520/02,
regulamentada pelo Decreto Nº 3.555/02 e na Lei Nº 8.666/93 atualizada, no
que couber para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº
002/2019, cujo objeto Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento e
manutenção corretiva e preventiva de veículos pesados e ônibus
pertencentes ao município, por hora trabalhada, com a reposição de
peças quando necessário devidamente autorizado através de orçamento
prévio apresentado a administração do município, pelo menor preço
obtido pelo maior desconto, conforme especificação e condições
constantes do Edital e do Termo de Referência a fim de atender as
necessidades do Município de Antas. Relação das empresas que adquiriram
o edital.
1. SIDNEY SOUZA OLIVEIRA (CNPJ Nº 13.433.776/0001-47);
Foi aberta a Sessão Pública, e decorrido o tempo mínimo de 15
minutos, estabelecido no edital para o credenciamento, nenhum interessado
em participar do certame apresentou-se, prorrogado o tempo por mais 30
(trinta) minutos, o Pregoeiro abriu a sessão e declarou DESERTO o pregão. O
Senhor Pregoeiro declarou encerrada a Sessão, da qual se lavrou a presente
Ata, que lida e achada conforme vai assinada Pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.
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