COLETA DE PREÇOS – MENOR PREÇO
ATO CONVOCATÓRIO 006/2014
REDATOR: Helder Antunes Pereira

DATA: 12/12/2014

LOCAL: Sede da ABHA

INÍCIO: 13:36

OBJETIVO: Aquisição de hidrômetros

TÉRMINO: 16:32

PARTICIPANTES
1 – Pollyanna Cristina Cardoso de Ávila – Presidente da Comissão
2 – Helder Antunes Pereira - Membro da Comissão
3 – Olivia Dias Rodrigues Alves – Membro da Comissão

ATA DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS
1

Aos 12 dias do mês de dezembro de 2014, às 13h30min, reuniu-se nesta

2

Associação, a Comissão de Licitação e Julgamento, instituída pela Portaria Nº

3

004/2014, para na forma da lei, proceder a sessão de abertura dos trabalhos

4

licitatórios do Ato Convocatório Nº 006/2014, para a aquisição de hidrômetros

5

(hidrômetro velocimétrico unijato classe B). Aberta a sessão, ficou constatada a

6

ausência de participantes de forma presencial, bem como não houve entrega de

7

documentos via postal. Considerando que, antes da data de abertura do certame

8

houve contato de algumas empresas, informando que encaminharia os documentos

9

via postal para participação neste certame, fica certificado que até o presente

10

momento não foi recebido nenhum documento referente a este Ato Convocatório,

11

ponderando-se, contudo, que neste período é comum o atraso de entrega de

12

correspondência, o que pode interferir na eventual entrega dos documentos

13

encaminhados via postal pelos interessados neste certame. Sendo assim, em

14

virtude de não atingir o número mínimo de participantes, a Comissão, em atenção

15

aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade, decide

16

suspender a presente sessão pelo prazo de 02 (dois) dias úteis contados desta data.

17

Vale ressaltar que serão aceitos os documentos de interessados que forem

18

protocolados via postal até a presente data. Nada mais a constar, eu Helder Antunes

19

Pereira lavrei a presente Ata, assinada por mim e por todos os membros da

20

Comissão de Licitação.
Rua Jaime Gomes, 741 – Centro – CEP 38440-244 – Araguari MG – 34 3241-4849
www.abhaaraguari.org.br – abha@cbharaguari.com.br

