EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2014
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 04/2014
TIPO: Menor preço por Km
ABERTURA: 28/01/2014 às 14h00min.
PUBLICAÇÃO:
07/02/2014 - Diário Oficial União
06/02/2014 - Minas Gerais
06/02/2014 – Mural da Prefeitura

OBJETO

O Objeto da presente licitação é a contratação de prestação de serviços de transporte escolar
no município de Morro da Garça, Minas Gerais, para atender aos alunos que residem na zona
rural do município, com uso de veículos urbanos ou rodoviários (de passageiros) com
capacidade mínima de 45 (quarenta e cinco), 15 (quinze) e 09 (nove) passageiros, para o
exercício de 2014, que tem as especificações descritas no Anexo I, que faz parte integrante
deste Edital.

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PREGÃO PRESENCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO 09/2014
PREGÃO PRESENCIAL 04/2014

Às 14h00min horas do dia 28 de janeiro de 2014, na Sede da Prefeitura Municipal de Morro da
Garça, situada à Praça São Sebastião, 440 – Centro – Morro da Garça/MG, a sessão pública
para o PP 04/2014, foi revogada, tendo em vista que 04 das 06 empresas participantes
alegaram que não foi possível regularizar a certidão de FGTS, uma vez que o sistema da Caixa
encontra fora do ar. Diante do fato a legado o Jurídico realizou uma diligência na Caixa
Econômica e confirmou o fato supracitado. Nesse instante o jurídico do Município Sr. Marcelo
Ribeiro Machado OAB/MG 105.042 informou a todos os participantes que será publicado novo
processo licitatório no Diário Oficial da União, visando assegurar o princípio da competitividade
e primando ainda pelo princípio da economicidade.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrado o presente ata que vai
assinada pela pregoeira, equipe de apoio, licitantes presentes e pelo jurídico.
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