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Protocolado nº: 1243/21/2021
Interessado: ***Importado do SIAM***
Objeto: CONT DE EMPRESA P PREST DE SERV DE MANUT

Ata da Sessão Pública do Pregão 00094/2021

Aos 28 dias do mês de setembro de 2021, às 9:30 horas, reuniram-se na SALA DE LICITACOES, o
Pregoeiro EDNEY GARCIA CAMARA, nomeado , pela 7234/2021 1/2021, e os membros da equipe de
apoio Tainah França Dias, Leonardo Lopes Vicente. para recebimento e abertura dos envelopes
contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2)
do presente Pregão.

Nenhum licitante apresentou proposta.

Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com a Declaração de
Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de Credenciamento, o Pregoeiro esclareceu
aos presentes as normas desta modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a
serem desenvolvidos  durante  o  decorrer  da  Sessão.  Foi  acordado  entre  os  participantes  e  o
Pregoeiro o prazo máximo e improrrogável de (0:00) para apresentação de cada lance verbal. Após,
procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços para os itens:

O Item 1 MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES (6:), não recebeu ofertas
iniciais.

Recursos
Tendo em vista que nenhum dos representantes dos licitantes presentes manifestou sua vontade
de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaíram, naquele momento,
do  direito  de  recorrer  e  que  o  resultado  seria  encaminhado  a  autoridade  superior,  para
adjudicação e homologação.

Resumo dos Resultados do Pregão

Item 1
Descrição: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADORES (6:),
Marca:
Situação: DESERTO

Sessões

1. 28/09/2021 09:53:53 - 28/09/2021 09:55:33
Aberta a audiência pelo Senhor Pregoeiro, no horário acima estabelecido encontrava-se o Pregoeiro
e o Membro da Equipe de Apoio na Sala de Licitações, no entanto, não compareceu nenhum licitante
à audiência. Diante do exposto o Senhor Pregoeiro deu por encerrada a audiência, indo a presente
Ata devidamente assinada pelo pregoeiro e membros da equipe de apoio.

2. 28/09/2021 10:08:38 - 28/09/2021 10:09:55
Conclusão do pregão
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Encerramento

Todos os documentos foram colocados à disposição dos credenciados para livre exame e rubrica.
Os licitantes foram informados que os envelopes-documentação não abertos ficarão a disposição
para a retirada após a contratação, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da data de assinatura
do contrato, na Seção de Licitações no horário comercial. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a
presente Ata que vai assinada Pelo Senhor Pregoeiro , equipe de apoio e licitantes presentes.
O Senhor Pregoeiro , declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

______________________________________________
EDNEY GARCIA CAMARA

Pregoeiro

Equipe de Apoio

______________________________________________
Tainah França Dias

______________________________________________
Leonardo Lopes Vicente


