EXTRATO DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014
MODALIDADE: Pregão Presencial nº 13/2014
TIPO: Menor preço por lote
ABERTURA: 12/03/2014 às 09h00min.
PUBLICAÇÃO:
21/02/2014 - Minas Gerais
21/02/2014 – Mural da Prefeitura

OBJETO

Fornecimento de produtos de limpeza para atender as secretarias da Prefeitura
Municipal, com entrega parcelada, para o ano de 2014.

Endereço: Praça São Sebastião, 440 – Centro – Telefones (038) 3725 1105 e 3725 1110 - FAX: (038) 3725 1150
E-mail: licitação@morrodagarca.mg.gov.br

ATA DA SESSÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, NA MODALIDADE DE PREGÃO Nº
13/2014, RELATIVO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2014, PARA O
EXERCÍCIO DE 2014.
Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2014, às 09h00min, com observância
às disposições contidas no instrumento convocatório, na Lei Federal nº 10.520, de 17
de julho de 2001 e na Lei de Licitações e Contratos, reuniu-se a Pregoeira e a
respectiva equipe de apoio desta Prefeitura. A sessão teve o seguinte desenvolvimento
registrado, sem emendas, rasuras ou ressalvas, a seguirem indicados:
Aberta a sessão, não acudiu nenhuma empresa interessada para o certame. O
procedimento licitatório foi cumprido a rigor com a devida publicação e publicidade. O
edital foi enviado para as empresas que atua area de material de limpeza, conforme
cópia de e-mail de envio anexo. A Pregoeira informa ainda que na data 19 de
dezembro de 2013, foi aberto processo licitatório de nº 81/2013, modalidade Pregão
Presencial nº 32/2013, para o exercício de 2014, para aquisição de material de
limpeza, ocorre que o lote de material de limpeza pesada não foi cotado por nenhuma
empresa. Diante do fato relatado e da necessidade da aquisição do material para as
Secretarias solicitantes o Município realizou novo procedimento licitatório e novamente
não obteve êxito. Diante da necessidade do material para as Secretarias e de acordo
com o preceito do artigo 24, V da Lei 8.666/93 a administração pugna pela dispensa do
processo licitatório. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA, que depois
de lida e aprovada, foi por todos assinada.
Prefeitura Municipal de Morro da Garça, 12 de março de 2014.
Pregoeira: ___________________________________________.
Equipe de apoio:
____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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