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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO APRESENTADAS AO PREGÃO PRESENCIAL Nº
001/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2020
Às nove horas do dia trinta e um de março de 2020, realizou-se a sessão pública para
recebimento e abertura das propostas de preços e documentação de habilitação
apresentadas ao pregão em epígrafe, cujo objeto é Contratação de empresa
especiazada em coleta e realização de análises físico-químicas e microbiológicas em
efluentes de tratamento de esgoto, água bruta superficial de corpo hídrico receptor de
efluentes de esgoto tratamento e água bruta subterrânea de poços de monitoramento
para atender às demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
Oliveira/MG. Presentes a Pregoeira e membros da Equipe de Apoio designados pela
Portaria nº 027/2020, que a esta subscrevem. Às 09:00 horas a Pregoeira deu por
encerrado o prazo para recebimento dos envelopes. Nenhum licitante se fez presente à
sessão ou enviou os envelopes de propostas de preços e documentação. Desta forma,
a Pregoeira declarou à sessão do pregão DESERTA. Para aproveitamento dos atos, a
pregoeira em consulta com a Assessoria jurídica por telefone determinou que fossem
aguardados passarem os períodos críticos da Pandemia COVID 19 e marcar nova data
para realização do certame pois o objeto é de suma importância para atender as
condicionantes da Licença de operação da ETE. Não havendo nada mais a ser tratado,
foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi
devidamente assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Pregoeira: Sônia Cristina Azevedo
Equipe de Apoio: Isabel Cristina Ramos Diniz dos Santos
Leandro Henrique de Sousa
Isaías Ferreira Castro (férias)

