CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Biênio 2017/2018
PROCESSO NQ 068/2017
PREGÃO PRESENCIAL 008/2017
ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO
Aos décimo segundo dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, a partir das
12hOOmin, no Plenário
da Câmara de Vereadores de Marilândia/Eô.
fizeram-se
presentes o Pregoeiro Cleomir de Azevedo Zandominghe, e equipe de apoio formada
pelos servidores Fernando Pereira e Claudiene Maria Caliman Ferraz, nomeados pela
Portaria n". 034, de 145 de agosto de 2017 e para conduzir a SESSÃO PÚBLICA de
abertura dos envelopes contendo a documentação e a proposta de preço referente à
Pregão Presencial 008/2017, que tem por objeto fornecimento de serviços de taxa de
administração. especializada
na administração e gerenciamento de fornecimento de cartão
magnético para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais destinados
aos servidores da Câmara Municipal de Marilândia.
No horário preestabelecido,
em
conformidade com a primeira sessão da licitação, novamente não apareceram empresas
interessadas em participar do certame regido pelo edital 008/2017, o pregoeiro
declarou
Licitação
Deserta.
Devido à importância da contratação
do objeto pela
Administração.
o Pregoeiro. no uso de suas atribuições. determinou a prorrogação do certame.
estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes das empresas interessadas em
participar do certame. dia 26 de setembro de 2017, as 12h:00min. Após este ato. esta
Comissão encerra os trabalhos com a lavratu a esta ata que vai assinada pelos membros da
Comissão presentes. Esta ata terá publicida e c rforme legislação e uma cópia afixada no
quadro próprio de avisos dos procedimentos icits órios desta comissão.
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