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ATA PP 26/2015
Aos QUINZE dias do mês de JUNHO de DOIS MIL E QUINZE reuniu-se o
Pregoeiro Municipal, juntamente com a integrante da Equipe de Apoio designada, para dar
andamento aos autos do processo licitatório nº PP 26/2015, modalidade Pregão Presencial, tipo
menor preço por item, pelo sistema de registro de preços, tendo por objeto o REGISTRO DE
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, MÁQUINAS
PESADAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS DA FROTA MUNICIPAL
PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL conforme
especificações constantes do Termo de Referência, além das condições estabelecidas neste
Edital e nos seus Anexos.
De acordo com regras constantes do regulamento que institui normas para a
modalidade pregão - foi publicado extrato do edital junto ao seguinte órgão de publicidade:
JORNAL MAIS NOTÍCIAS E CIA LTDA. (14 de maio de 2015), JORNAL CIDADES (13 de
maio de 2015), DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (13 de maio de 2015) sendo também afixada
cópia do ato convocatório junto ao mural deste órgão, para divulgar a presente licitação às
empresas interessadas em participar, além de ser disponibilizado também via internet, no site da
Prefeitura do Município de Selbach/RS: http://www.selbach.rs.gov.br (13 de maio de 2015) e
fornecido quando requisitado através do seguinte e-mail: compras@selbach.rs.gov.br.
Registra-se ainda a não interposição de qualquer ato de impugnação com
referência ao Edital de Pregão Presencial nº 26/2015.
Precisamente às 14:00 horas como previsto no edital, foi aberta a sessão
pública do Pregão Presencial, registrando-se que não ocorreu a presença de nenhum licitante
interessado em participar do certame. Declarou-se a mesma Deserta.
Feito isto, decide o Pregoeiro em conjunto com a Equipe de apoio por
encerramos trabalhos com referência ao processo licitatório, modalidade Pregão Presencial nº PP
26/2015.
- Carlos Cesar Hansen Pregoeiro
Equipe de Apoio:
Tiago dos Santos
Jorge Rogelson da Silva

