ATA DE JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

Aos 15 (quinze)) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às
08h30min(oito horas e trinta minutos
minutos),, no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de
Verdejante/PE, em sua sala, reuniu-se
reuniu se a Comissão Permanente de Licitação, formada
por três servidores abaixo assinados para juntos, receberem os envelopes contendo
documentação e, envelopes contendo
contendo propostas de preços, referente ao processo de
licitação acima identificado que visa: registro de preços, para contratação de empresa
especializada no fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina e diesel), tipo
comum e aditivado para uso exclusiv
exclusivo
o dos veículos da prefeitura municipal de
Verdejante/PE, a serem fornecidos mediante abastecimento diretamente nas bombas
localizadas nas dependências da empresa vencedora, com no máximo 30km do
município, de forma parcelada, conforme especificações e cond
condições constantes do
termo de referência. No horário estabelec
estabelecido a Senhora Pregoeira lavrou a presente ata
para registrar a falta de comparecimento de empresas interessadas, tornando o
processo DESERTO. Encaminha-se
Encaminha
para contratação direta, conforme Art. 24,
2 inciso V
da Lei 8.666/93, considerando que a republicação do processo ocasionaria mais
prejuízo para administração que necessita do serviço de fornecimento de combustível.
combustível
Nada mais havendo de interesse a se registrar na presente ata a mesma vai encerrada
encerra
que depois de lida e achado conforme vai assinada pelo Sr. Pregoeiro e Equipe de
apoio. Nada Mais. Dado e passado
pa
nesta Cidade de Verdejante/PE
/PE em 15 de junho de
2018 às 08h45min (oito
oito horas e quarenta e cinco minutos).
minutos
Comissão deLicitação
Raquel Cardozo de Sá S. Nogueira
Pregoeira
Antônio Vitalino Leandro Filho
Membro da Equipe de Apoio
Louyse Monteiro Sá
Membro da Equipe de Apoio
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