SAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Vargem Grande do Sul
Departamento de Licitações e Compras
CNPJ: 09.183.761/0001-09
Fone: (19) 3641-9000 / (19) 3641-9035
Email: licitacao@vgsul.sp.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL DESERTO
Ao(s) 14 de março de 2019 às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL, reuniram-se o Pregoeiro e os membros da
equipe de apoio designados para esta Licitação, para recebimento e julgamento das
propostas do interessados em participar do Pregão Presencial nº 002/2019.
Tendo em vista que nenhuma empresa apresentou-se na sessão ou encaminhou
proposta para participação no prazo estabelecido no edital, o Pregoeiro declarou a licitação
deserta, e, marcou a reabertura do Pregão para o dia 02 de Abril de 2019 às 09:00 horas.
Nada mais havendo a constar o Pregoeiro encerrou a sessão e lavrou o presente
termo que será assinado pelos presentes.
Vargem Grande do Sul, 14 de março de 2019.

ASSINAM

________________________________________ _________________________________________
Gabriel Henrique Narciso
Rosângela de Mello Barion
Pregoeiro
Equipe de Apoio

________________________________________
Luana Videira de Freitas
Equipe de Apoio
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Processo n.º:
Licitação n.º:
Modalidade:
Objeto da Licitação:

002/2019
002/2019-PP
Pregão Presencial
Contratação de empresa(s) especializada(s) para
fornecimento de combustíveis com abastecimento
diretamente das bombas aos veículos do SAE, com
entregas parceladas pelo período de 12 meses.

COMUNICADO DE LICITAÇÃO DESERTA

O Pregoeiro designado para a presente licitação torna público e para
conhecimento de quem possa interessar que em sessão pública, datada de
14/03/2019, não houve nenhuma empresa interessada em participar do Pregão
Presencial acima epigrafado, motivo pelo qual a referida licitação é
declarada DESERTA.

Vargem Grande do Sul, 14 de março de 2019.

Gabriel Henrique Narciso
Pregoeiro

