ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJÓ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ata da Licitação de n° 008/2014, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL - SRP, realizada dia 09 de Julho de 2014, às
10:30 horas, para analisar solicitação destinada à Locação de
barcos para transporte escolar de alunos das unidades de
Ensino da Rede Municipal de Educação do Município de
Feijó - Acre.
Aos 09 (Nove) dias do mês de Julho do ano de 2014 (Dois Mil e Quatorze), às 10:30 horas,
na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação - CPL 01, sito à Rua Barão do
Rio Branco n°. 382, Centro, reuniu-se a aludida Comissão, composta dos seguintes
membros: Maria Erlânia da Silva Aguiar - Pregoeira, Géssica de Araújo Benício Secretária e Francisca Elizanilde Januário de Oliveira - Membro para receber, analisar e
julgar a documentação de habilitação e propostas de preços relativos ao processo
licitatório n° 008/2014 na modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - SRP, destinado à
Locação de barcos para transporte escolar de alunos das unidades de Ensino da Rede
Municipal de Educação do Município de Feijó - Acre, de acordo com a solicitação feita
através do expediente PMF/SEME/OF N° 236/2014, de 02/05/2014 da Secretaria
Municipal de Educação, exarado no Processo Administrativo n° 014/2014, autorizando a
Comissão a proceder de acordo com a Legislação Vigente com a devida Licitação tendo
sido elaborado em 06.05.2015 o Edital de Licitação e publicado no Diário Oficial do
Estado do Acre no dia 26 de Junho de 2014, Ano XLVI n° 11.335. Fizeram retirada do
presente Edital os interessados listados no documento Comprovante de Retirada de
Editais por interessados parte integrante deste Processo. A Senhora Pregoeira iniciou os
trabalhos dentro do horário estabelecido no ato convocatório onde atestamos que
nenhuma empresa se fez presente a Sessão, declarando VAZIO, ficando registrado em Ata
a nova publicação para um novo certame para 23.07.2014 as 10h30min. Nada mais
havendo a tratar, e para que produza seus reais e legais efeitos em sua plenitude, lavrouse a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os membros da
CPL, juntamente o licitante presentes e demais participantes que queiram assiná-la.
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