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ATA DA REUNIÃO DO PROCESSO Nº 065/2019
PREGÃO PRESENCIAL 051/2019
Aos 09 dias do mês de Outubro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se na sala de licitações
da Prefeitura Municipal de Iguatama – MG, a Pregoeira Oficial Juliana José de Faria e demais membros
nomeados pela portaria 002/2019, para abertura do envelope de documentação referente ao Processo
Licitatório nº 065/2019, Edital de Licitação nº 063/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços
nº051/2019, que tem como objeto Registro de Preços para futura aquisição de CALCÁRIO BRITADO 00
(AREIA INDUSTRIAL), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Transporte Urbano e
especificações detalhadas do objeto, conforme descrição do anexo I deste edital. Dando início à sessão a
Pregoeira esclareceu a equipe de apoio que nenhum licitante compareceu pra fazer o cadastramento para
o referido certame. Aberta a sessão às 08:30hs, não foi verificada a presença de licitantes, razão pela qual
a comissão decidiu conceder uma tolerância de 15 minutos. Às 08h45, sem que houvesse o registro da
presença de outros interessados em participar do Pregão Presencial para Registro de preços nº 051/2019,
a Pregoeira e comissão de apoio declarou a licitação deserta. A Pregoeira e comissão de apoio após breve
deliberação baseando-se no principio da economicidade processual sugere dar seguimento nos altos
mantendo sua base legal, retificando tão somente a data de abertura do Processo nº 065/2019 – Pregão
Presencial para Registro de Preços 051/2019 sendo que a abertura do certame passará para dia 22 (vinte
e dois) do mês de Outubro de 2019. A presente ata estará disponível no site da Prefeitura Municipal, logo
após o encerramento da sessão. Nada mais havendo a declarar, eu Juliana José de Faria, pregoeira oficial,
lavrei a presente ata, que lida e achada adequada, foi assinada pelos demais presentes.

Juliana José de Faria – Pregoeiro

Maria Auxiliadora Nogueira Veloso - Equipe de Apoio

Alexandrina Batista Matias de Oliveira – Equipe de Apoio

