ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DO XINGU
CNPJ: 04.178.518/0001-70
ATA DA SESSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°010/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Santa Cruz do
Xingu, Estado de Mato Grosso, no Paço Municipal, às 9h00 minutos, reuniram-se o Pregoeiro
Senhor Astor Albrecht e a respectiva Equipe de Apoio, composta pelos seguintes membros:
Leandra Lúcia Link Costa (1º membro oficial) e Edelson Jose Barreto (2º membro oficial),
designados pelo ato de nomeação, Portaria n° 056/SAD/2018, de 02 de abril de 2018, anexa ao
processo para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Presencial nº. 009/2018 –
Sistema de Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de casa de apoio no
município de Cuiabá-MT, para hospedagem de pacientes e acompanhantes fora do domicílio,
incluindo 03 (três) refeições diárias, visando o atendimento das demandas da Secretaria Municipal
de Saúde de Santa Cruz do Xingu-MT. O aviso de licitação foi publicado no Mural da Prefeitura
Municipal, sexta-feira, 04 de maio de 2018, Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas de
Mato Grosso dia 08 de maio de 2018, nº 1354 e Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado
de Mato Grosso no dia 07 de maio de 2018 em meio eletrônico (site
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mt/). Iniciada a sessão para o credenciamento e
recebimento dos envelopes contendo proposta e documentação das empresas e constatado que
nenhuma empresa compareceu ao certame, o Pregoeiro decidiu aguardar por mais trinta minutos.
Não havendo o comparecimento de interessados, o Pregoeiro declarou a licitação DESERTA. Nada
mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu por encerrada a reunião às 09h35 minutos, fazendo lavrar a
presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos demais presentes na sessão pública
da licitação modalidade Pregão Presencial n° 009/2018, Sistema de Registro de Preços.
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