
ATA DE DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DE 

ENVELOPES DE LICITAÇÃO - SESSÃO DESERTA 

Processo Licitatório: n° 60/2021 

Pregão Presencial: n° 20/2021 
Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de locação, montagem 

einstalação de uma árvore de natal, com iluminação de led e som, conforme descriçao 
no Anexo 1, que deverá ser realizada em rigorosa observância ao Termo de Referencia, 

que constitui o Anexo ll ao edital do Pregão Presencial 020/2021.. 

AOs Cinco dias do mês de Novembro de 2021, às Dez Horas horas, na Sala de 

Reuniðes do Centro Administrativo Municipal, situada na Rua Rubert, n° 900, bairro 

Centro, nesta cidade de FORTALEZA DOS VALos-RS, reuniram-se a Comissão 

Permanente de Licitação, designados pela Portaria n° 8.492/2021, para proceder o 

recebimento e abertura dos envelopes da licitação em epigrafe, que tem por objeto a 

Contratação de empresa especializada no serviço de locação, montagem e 

instalação de uma árvore de natal, com iluminação de led e som, conforme 

descrição no Anexo I, que deverá ser realizada em rigorosa observância ao Termo

de Referência, que constitui o Anexo ll ao edital do Pregão Presencial 020/2021.. As 

10:00 horas, o Pregoeiro deu inicio aos trabalhos aguardando algum licitante interessado 

dentre as empresas que possuem Registro no Cadastro de Fomecedores do Municipio, já 

que não houve nenhuma solicitação de cadastro de empresas especifico para a licitação. 

Após decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) minutos do inicio da sessão não houve o 

comparecimento de nenhum licitante interessado e nem o recebimento de nenhum 

envelope das empresas cadastradas no municipio. Após o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

declarou DESERTA a licitação. Por fim, informa-se que a presente Ata será publicada no 

veiculos de comunicação de praxe. Encerrando se os trabalhos da sessão pública, 

lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelos presentes à sessão. Encaminhando 

para a autoridade superior para ratificação. 

Fortaleza dos Valos, 5 de Novembro de 2021. 

cOMISSÃO DE PREGÃO 
(Portaria n9 8.492/2021) 

Pregoeiro- Juliano Adolfo Wagner 

Fiscal Municipal 
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