ATA DE REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/2019
PROCESSO LICITATÓRIO 04/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
OBJETO: contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para
aquisição/instalação de 320 metros quadrados de carpete com 07mm de espessura – 3,66
m de comprimento ref. 950 – BEAULIEU – BEBER POINT na cor BASALTO, incluindo
regularização de piso, cola, chapa em alumínio nas entradas e mão de obra de instalação e
transporte para a sede da Câmara Municipal de Ibirité, menor valor global, entrega de acordo
com as especificações e quantidades descritas no Anexo I deste Instrumento.
1 - Abertura da Sessão
Aos quinze dias de Julho de dois mil e dezenove, nesta cidade do Estado de Minas Gerais, no
Plenário da Câmara Municipal de Ibirité, reuniram-se, à partir das 09:00h, em sessão pública, o
Pregoeiro, Nilson Aparecido Resende, nomeado conforme Portaria nº 50/2019 e nesta mesma
portaria designada a Equipe de Apoio, assim composta: Presidente: Euzilene Feliciano Pereira
Lucas; Secretário: Custódio Alves de Oliveira Neto; Membro: Nélio Eduardo Vasconcelos
Caetano e ausente o Membro Francisco Soares de Oliveira, para realizar a sessão remarcada
relativa ao Pregão Presencial nº 01/2019 Tipo menor valor global, cujo objeto consiste na
contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), para
aquisição/instalação de 320 metros quadrados de carpete com 07mm de espessura – 3,66
m de comprimento ref. 950 – BEAULIEU – BEBER POINT na cor BASALTO, incluindo
regularização de piso, cola, chapa em alumínio nas entradas e mão de obra de instalação e
transporte para a sede da Câmara Municipal de Ibirité, entrega de acordo com as
especificações e quantidades descritas no Anexo I deste Instrumento, e de acordo com edital e
anexos, elaborado e divulgado em conformidade com o que determina a Resolução Municipal
004/2007 de 10/12/2007, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal n° 10.520/02,
seus respectivos decretos regulamentadores e demais normas complementares. O Pregoeiro
declarou aberta a sessão, e, devido à ausência de interessados decidiu aguardar por 30(trinta)
minutos a chegada de possível licitante retardatário. Findado o referido prazo e o não
comparecimento de licitante interessado, o Pregoeiro declarou deserta a presente sessão. Decidiu
também que encaminharia o presente processo para a Procuradoria Jurídica para manifestação
quanto à contratação do referido serviço conforme estimativa de preço de mercado constante do
Processo; visto que, a sessão do presente Processo Licitatório restou deserta pela segunda vez.
2 - Encerramento da Sessão
Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro encerrou a sessão, da qual, para constar, lavrou-se a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.
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