À s 15h35min do dia 3 de julho de 2019 na sede d o(a ) PREFEITURA MUNI CIP AL DE A NHANGUE RA, sito
à AV. BEL CHIOR DE GODOY, CE NTRO, reuniram-se o (a) pregoeiro(a ) CLEITON CES AR GOMES e o(s)
m embro(s) da eq uipe de Apoio, ROSA NGELA MARI A PI NHEIRO ELIAS AGUI AR, VAL DILENE TEIX EIRA
DA FONSECA SANT OS, nomeado s pelo decreto 043 de 10 de Novem bro de 20 18, com ba se na Lei nº
10.520 A rt. 3º In ci so I V §§ 1º, d e 17 de julho de 2002, para realizar o s procedim ento s relativo s ao
proce ssamento do Preg ão P resencial Nº 7/ 2019, tipo menor p reço por item . Nenhuma em pre sa solicitou o
edital. Inicialmente o(a) Pre goeiro (a) declarou abe rta a se ssã o, passan do-se de imediato à fase de
credenciamento. Após declarada abe rta a fase de credenciamento, nenhuma em pre sa com pareceu
intere ssada no certame. Dando co ntinuidade a se ssão pública, o(a) pregoeiro (a) em atendim ento à s
dispo si çõe s contida s no edital, deflagro u de serto o ce rtam e pelo motivo .: NÃO COMPARE CE U NENHUM
LICITANTE.
Nada mais ha vendo a t rata r, o(a ) p regoei ro(a) da CPL encerrou a se ssão, da qual, pa ra constar, lavrou-se
a pre sente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo(a) Pregoeiro(a ) da CPL e
Comissão e pelos licitantes que o quiseram .
________________________________________
CLEITON CESAR GOMES
Pregoeiro(a)
________________________________________
ROSANGELA MARIA PINHEIRO ELIAS AGUIAR
Membro da Equipe de Apoio
________________________________________
VALDILENE TEIXEIRA DA FONSECA SANTOS
Membro da Equipe de Apoio
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