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Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO
PROCESSO LlCITATÓRIO N° 95/2016
PREGÃO PRESENCIAL N° 65/2016

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:00 h,
reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, oCa) Pregoeiro (a).
juntamente com a equipe de apoio que assinam a presente ata, todos designados pela Portaria
n.o 257. de agosto de 2015. para proceder à abertura e julgamento do processo de licitação
modalidade Pregão, forma Presencial, n.o 65/2016, que tem por objeto a fonnalização de Ata
de Registro de Preços para eventual contrataçào de empresa para fomecimento ele peças e
acessórios de reposição para veículos automotores integrantes da frota do Município de
Mercedes (máquinas pesadas), conforme especificações técnicas constantes do Anexo I
(Memorial Descritivo) do respectivo EditaL Abel1a a sessão, a Pregoeira veriticou que os
I icitantes encontravam-se todos reunidos. conversando, no corredor em frente a sala de
licitações. entretanto, nenhum deles adentrou no local. A pregoeira dirigiu-se até os licitantes,
reunidos no corredor. chamou-os para que adentrassem na sala. visto que já se dava o horúrio
previsto para o início da sessão. até meSITIl) porque a Equipe de Apoio encontrava-se toda a
postos para a realização dos trabalhos. Todos os licitantes evadiram-se do local, sem deixar
quaisquer envelopes ou documentos relativos ao presente certame. Assim sendo, diante da
não protocolização de envelopes com propostas de preços e documentos habilitatórios. a
Pregoeira declarou o procedimento licitatório DESERTO. Em seguida, a Pregoeira informou
que os autos do processo serão encaminhados à autoridade competente para homologação do
procedimento. Finda a sessão e nada mais havendo a constar. encerrou-se a presente ata que
lida e achada conforme \ ai assinada por lOdos.
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