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ATA DE JULGAMENTO

PROCESSO LICITATORTO N' : 43t2021.

Tomada de Preço N":0í/202í.

Aos 21 (vinte três) dias do mês de outubro de2021, às 09h00, na Sala da Comissão

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas/MG, situada

na Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Félix de Minas /MG, foi instalada a sessão

de habilitação e julgamento da licitação, cujo objeto é a contratação de empresa

especializada em serviços de engenharia para a construção de ponte em estrutura

mista de concreto com vão de 10,00 X4,20 metros no Córrego Alto de l/antena,

Município de São Félix de Minas, conforme Convênio de Saída no 1301 00083012021 ,

firmado entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de

lnfraestrutura e Mobilidade e o Município de São Felix de Minas. Nesta sessão,

fizeram-se presentes o Presidente da CPL Sr. Wilson Ferraz Leonardo, Sr. Edson

Amaro da Cruz - Secretário da CPL e a Sr". Laiza Júnia Vaz - Membro da CPL,

designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de junho de 2021. No horario

previsto, o Presidente declarou aberta a sessão comunicando aos presentes, que

mesmo tendo publicado o edital nos jornais Diario do Rio Doce, Diario Oficial do

Estado e Diario oficial da União, não acudiram licitantes ao chamamento editalicio,

motivo pelo qual a licitação foi declarada deserta. Por fim o presidente informou que

vai encaminhar ao Sr. Prefeito para as providencias cabiveis. Nada mais havendo a

tratar, eu Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, determinei a lavratura da

presente ata que depois de e aprovada vai assinada por mim e equipe de apoio.

WILSON FE DA CRUZ
Presidente da CPL Secretário da CPL
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