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ESTJIDO DO MÁMNHÃO

ÇÁMARA MONICIPAL DE S,íO BERNABDO
CNPJ: 07 629. 520/00At -07

Rua Coaego Nestot n2I5-Ccnto. CEp:6J_j50_0A0
Sào Berturclo/MÁ

ATA DA SESSÀO PÚBLICA DE LICITAçÃO
PARA RXCEBIMENTO DOS f,IIVELOPES DE
DOCUMENTOS DE PROPOSTAS DE
PREçOS f SÂBILITAÇÀO DO PRTGÀO
PRESI,NCIÀL NÚMf,RO DOIS, ANO DOIS
MIL E DEZENO\'E.

Aos nove diâs do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala da Secretaria da Câmara dc
São Bemârdo, localizadâ nâ Rua Conego Nestor no 215, Centro, CEp: 65.550_000, São Bemardo,
Estado do Maranhâo, reuniu-se a Comissão permanente de Licitação da CâmaÍa Municipal de
Sâo Bemardo, composta pela presidente e pregoeira R_ENATÀ LIMA FERX.EIRÁ e membros
perÍnanentes CRISONETE MONTETRO COSTA e GERLAN DA SILVÁ LIMA, todos
nomeados através de Portaria no 005/2019, publicada no âmbito do DOE no dia dezoito de
fevereiro de dois mil e dezenove, para recebimento dos envelopes do pregão presencial n,
002D019, de interesse da CÂMAIfA MUNICpAL DE sÁo BERNARDo - M-A. com a
finâlidade de selecionar a melhor proposta pâra contrâtâção, sob d€m|üdr, dc cmpress
Bp€ciâlizsda em presrâção d€ serviços de manut€nçâo preveítiya e corretiya nos
equipameÍtos de âr condicionado, instrlados tra CâmârâMunicipsl de São B€rirârdo _ MA.
A Pregoeira Oficial precisamente às quatorze horas verificando quê, até aquele momento,
ninguém acudira à convocação, adiou a abertum da sessão por quinze minutos e. permanecendo
a ausência de interessados no ceíame. prorÍogou a aberfura por mais quinze minutos.
Considerando a ausência de interessados no certame, após decorridos trinta minutos, a pregoeim
declarou DESERTA a licitação. Nâda mais havendo a trâtâr, â pregoeira declarou encerrada a
sessão, da qual se lavÍou a presente Ata que, datada, lidâ e achada conforme, será assinada pela
Pregoeila e Equipe de Apoio. Sâo Bemardo (MA), nove de abril de dois mil e dezenov€.
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