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TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015
ATA DE ABERTURA – SESSÃO DESERTA
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze , às
09:00 horas na Sala de Reunião da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado do Pará – EMATER - PA , reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação designada através da Portaria n°. 0572 de
24/08/2015, presidida por SÉRGIO LUIZ LOBATO DA SILVA e os
membros EDMIR AGUIAR NORONHA,SÉRGIO ROBERTO LACERDA
FERREIRA
JUNIORe
CAMILLE
MACEDO
VASCONCELOS
DE
MOURApara abertura da licitação na modalidade Tomada de Preços, que
tem como objeto contratação de empresa especializada na execução
de obras civis para construção do escritório regional de Altamira –
PA. Conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Especificações, e Normas
Técnicas constantes dos anexos desta TOMADA DE PREÇOS, que são
partes integrantes e indivisíveis do presente instrumento convocatório.
O valor global máximo estimado para a presente licitação será de R$
199.803,96 (cento e noventa e nove mil, oitocentos e três reais e
noventa e seis centavos).
Dando início aos trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei
8.666/93 e suas alterações, a Comissão verificou que não tinham licitantes
presentes , razão pela qual a comissão decidiu conceder uma tolerância de
15 minutos.
Às 10h15 , sem que houvesse o registro da presença de outros
interessados em participar desta Tomada de Preços, a Comissão declarou
a licitação DESERTA . Por fim informou que a presente Ata será publicada
no DOE e afixado no quadro de avisos da EMATER – PA e disponibilizada
no endereço eletrônico : www.emater.pa.gov.br . O Presidente da
Comissão deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata,
que vai assinada pelo Presidente e demais membros. Determinou, ainda,
que será marcada uma nova sessão, que oportunamente será divulgada a
data, local e horário nos mesmos veículos retro citados, afim de dar
publicidade aos licitantes da repetição desta Tomada de Preços.
Comissão de Licitação:

