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0E MACS DADAS CCM O POVQ

ATA DA SESSAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 2018. 1 1.26.1-PP
Ao 11" (dccimo primeiro) dia do mcs de Dczembro dc 2018 (dois mil e dezoito), as 08h 30min, na
Prctdtura Municipal dc Pacoti CE, situada a Av. Coroncl Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, rcuniusc a Comissao de Pregao nomeada pela Portaria N° 150/2018 de 01 de Agosto de 2018, composta pelos
servidores Marcos Antonio Pereira da Silva - Pregociro. Jose Eraldo Teixeira Soares e Jose Daniel
Moreira - membros da cquipc de apoio, com a finalidade de dar inicio aos procedimentos de recebimcnto
v unalise dos documentos dc credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes concernente as
piopostas de preyos e recebimento dos envelopes dos documentos de habilitaÿao da licitafdo modalidadc
PREGAO PRESENCIAL N° 2018.11.26.1-PP cujo objeto e a AQUISigAO DE VEiCULO ZERO
QUILOMETRO: AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO TIPO A, DESTINADO A
SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICtPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCLA. .As 08h 30min o Pregoeiro dcu
undo a sessao e constatou que ndo ha via a presenfa dc nenhum licitante, razao pela qual a Comissao
deddiu dar uma tolerancia de 15 (quinze) minutos para iniciar os trabalhos. .-\s 08hs:45min, a Comissao
retomou aos trabalhos e mais uma vez verificou que nao havia a present de nenhum licitante nesta
Sessao, e concedeu uma tolerancia de mais 15 (quinze) minutos. As 09hs:00min retomou aos trabalhos e
constatou que nao acudiram interessados para esta lidtaÿao. Contudo, o Pregoeiro junto com a comissao
declarou o Certame DESERTO. Nada mais havendo a tratar nem a dcclarar, o Pregoeiro deu por
encerrada a sessao as 09hs:00min sem que houvesse o registro da presenca de interessados em participar
da presente licitafao. do que para constar foi lavrado a presente Ata, que vai assinada pela Comissao de

Licitacao.
COMISSAO DE PREGAO
Nome
Funcaol
Pregoeiro ! Marcos Antonio Pereira da Silva
Membro Jose Eraldo Teixeira Soares
M e mbro 1 Jose Daniel Moreira _
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