Prefeitura Municipal de Mauriti
Governo Municipal
CNPJ nº 07.655.269/0001-55

ATA DA SESSÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 2020.08.14.1
OBJETO: Aquisição de recarga de gás OLP (Gás Liquefeito de Petróleo) de 13 kg, destinados ao
atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Mauriti/CE, conforme
especificações apresentadas no Edital Convocatório.
Data de Abertura: 01 de setembro de 2020.
Horário: 13h00min.
Local: Prefeitura Municipal de Mauriti.
Endereço: Avenida Buriti Grande, 55, Serrinha - Mauriti/CE.

....----.

Ao 01 de setembro de 2020, na sede da Prefeitura Municipal de Mauriti, reuniu-se o Pregoeiro
Oficial do Município, Osvaldo Sabino de Sousa, juntamente com sua equipe de apoio, nomeados
através de Portaria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, sendo composta por Mareio de
Sousa Bodo, José Marlon Gomes de Sousa e Maria Daylla Felinto Braga, para que fossem
recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação referentes
ao Pregão nº 2020.08.14.1, cujo objeto é a aquisição de recarga de gás OLP (Gás Liquefeito de
Petróleo) de 13 kg, destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do
Município de Mauriti/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório.
Pontualmente às 13h00min do dia supra o Senhor Pregoeiro declarou que estavam abertos os
trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Mareio de Sousa Bodo para secretariar a sessão,
determinando que fosse realizada o chamada dos interessados a participarem do presente processo.
Feita a devida chamada, fora constatado que nenhum licitante se fez presente, quando o Senhor
Pregoeiro concedeu um prazo de 15 (quinze) minutos para possíveis atrasos. Decorrido a referida
tolerância e como nenhum interessado acudiu ao chamado, o Senhor Pregoeiro declarou o certame
licitatório "DESERTO" pela ausência de licitantes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor.
Pregoeiro, determinou que fosse encerrada a r sente s são, do que para constar foi lavrada a
presente Ata, que vai assinada por mim,
, Mareio de Sousa Bodo, que secretariei,
pelo Pregoeiro Oficial e demais membros da quipe de apoio.
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