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ATA DE APRECIAÇÃO E JULGAMENTO
ENVELOPE “PROPOSTA”
Pregão Presencial/Registro Preços n° 45/2017

-

Processo n.º 62/2017

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às 11:00 (onze) horas na sala
de reuniões da Prefeitura Municipal de Consolação, situada a Rua Ananias Cândido de
Almeida, 44- Centro, na cidade de Consolação, estado de Minas Gerias, reuniu-se a
comissão Julgadora desta licitação (modalidade pregão presencial registro de preços), a fim
de analisar, apreciar e julgar as propostas das empresas que estão participando do certame.
Estando presentes os membros José Márcio de Assis Pereira, Lázaro Fernando Nogueira da
Mota, o Pregoeiro Rogilson Aparecido Marques Nogueira. Dando inicio aos trabalhos, a CPL
DECLAROU LICITAÇÃO DESERTA, vez que não compareceu qualquer empresa para
participar do certame. Após este ato, esta Comissão encerra os trabalhos com a lavratura
desta ata que vai assinada pelos membros da Comissão presentes. Antes de encerrar a
presente seção o presidente da CPL determinou a cópia desta ata fosse publicada no mural
de Publicações Oficiais da Prefeitura, em atendimento ao principio da publicidade. Nada mais
havendo a se tratar, deu por encerrada a seção que foi por mim Rogilson Aparecido Marques
Nogueira lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada na forma da
legislação vigente pelo Pregoeiro Oficial, pelos membros da Licitação, pela equipe de apoio,
pela empresa participante do certamente e pela empresa vencedora. Pregão presencial
encerrado às 11h:10min.

__________________________________
Rogilson Aparecido Marques Nogueira
Pregoeiro Oficial

________________________
José Márcio de Assis Pereira
Presidente da CPL

Rua Ananias Cândido de Almeida, n° 44, Centro, Telefax: (35) 3656-1222, CEP 37.670-000 - Consolação-MG

juridicoconsolacao@micropic.com.br ; pmconsolacao@micropic.com.br

Prefeitura Municipal de Consolação
Estado de Minas Gerais

Página 2 de 2

_______________________________
Valdiney Antônio Almeida da Rosa
Membro da CPL

_______________________________
Daiane Dias Correa da Costa
Chefe de Licitações
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