Comissão Especial de Licitação

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA – REFERENTE AO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO Nº 026/19, MODALIDADE CARTA-CONVITE Nº
03/2019.
Às 14h15min do dia dezesseis (16) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e dezenove
(2019), na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Andradina, esteve reunida a Comissão
Permanente de Licitação, composta pelos(as) servidores(as) Edson de Aquino Santana
(Presidente), Rosemeire Aparecida dos Santos Okida (Secretária) e Regina Dourado de Souza
(membro), encarregada, nos termos do Processo Licitatório nº 026/19, de dirigir e julgar esse
certame, cujo objeto é “Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 05 (cinco)
aparelhos de ar condicionado tipo Split Piso/Teto, 80.000 BTU/s, Frio, trifásicos, 220v, para
serem instalados e utilizados no Plenário, e 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado tipo Split
Hw on/off, Piso/Teto, 12.000 BTU/s, Frio, Trifásicos, 220v, para serem instalados e utilizados
nos Gabinetes de Vereadores, desta Câmara Municipal de Andradina, conforme condições e
exigências detalhadas no presente Edital e seus anexos.” do Edital 05/2019. Na ocasião,
reunida a Comissão no horário designado, não constou recebimento de envelopes de
habilitação e de proposta de preços, assim, não atendido o quórum do § 3º do art. 22 da Lei
8.666/93 e sem interessados em participar do certame, ocasionando uma LICITAÇÃO DESERTA.
Remeta-se os autos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, para providências, sugerindo-se, se
for o caso, o proceder na forma do § 7º do art. 22 da Lei 8.666/93, com a repetição, definição
de uma nova data para sua abertura e outras providências relativas à espécie. Nada mais
havendo a ser tratado, o presidente da Comissão de Licitação declarou o encerramento da
sessão às 14h25min., do que, para constar, lavrou-se a presente ata. Eu, Rosemeire Aparecida
dos Santos Okida, secretária da Comissão Especial de Licitação, digitei, conferi e subscrevo
_____________________________ na data supra. Publique-se.
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