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EXECUTIVO

Compras,
licitações e
pregões
PUBLICAÇÃO Nº , 9 DE AGOSTO
DE 2019

ATA DE SESSÃO DE PREGÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº.
31/2019
MODALIDADE:
TOMADA DE PREÇOS Nº
04/2019 Às 09:00 horas do dia 08
(oito) dias do mês de agosto de
2019, reuniram-se a Presidente
da CPL e sua equipe de apoio,
abaixo identificados e designados
pela Portaria n.º 02/2019, de 02
de janeiro de 2019, para
proceder às atividades
pertinentes ao Processo

Licitatório em referência, do tipo
Menor Preço, que tem por objeto
a contratação de empresa para
cobertura
da
quadra
poliesportiva na Comunidade de
Bom Jesus do Oeste - Conceição
do Pará/MG, para atender as
atividades do Departamento
Municipal de Educação,
verificou-se que não houve
licitante interessada, restando
pois, deserto o certame, somos
pela sua repetição. Os autos
seguirão para análise e
homologação pela autoridade
superior. Nada mais havendo a
tratar, deu-se por encerrada a
reunião às 09:20 min do mesmo
dia, cuja ata vai assinada pela
Presidente da CPL e pelos
membros da Equipe de Apoio.

Lucrécia Dias Miranda
Presidente da CPL Ana Paula de
Freitas Membro da equipe de
apoio Luis Marcos dos Santos
Membro da equipe de apoio
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PUBLICAÇÃO Nº , 9 DE AGOSTO
DE 2019

DESPACHO Procópio Celso de
Freitas, brasileiro, casado,
Prefeito Municipal de Conceição
do Pará/MG, residente e
domiciliado neste Município, no
uso de suas atribuições legais,
resolve: Tendo em vista que o
Processo Licitatório nº 31/2019 –

Tomada de Preços nº 04/2019,
contratação de empresa para
cobertura
da
quadra
poliesportiva na comunidade de
Bom Jesus do Oeste-Conceição
do Pará/MG, não houve
participantes,
DESERTA,
determino ao setor competente a
repetição do processo na mesma
modalidade. Encaminho ao Setor
de Licitações e Contratos para
providências legais quanto a lei
Federal nº 8.666/93 e suas
alterações. Conceição do Pará,
08 de agosto de 2019. Procópio
Celso de Freitas Prefeito
Municipal
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LEGISLATIVO
Não há publicações oﬁciais nesta data.

A Prefeitura Municipal de Conceição do Pará, MG, atesta a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.conceicaodopara.mg.gov.br

