
Rua Alferes José Luiz de Carvalho, 380 - Centro - SaíesópoHs/SP 
CEP: 08970-000 - Teí \ (011) 4696-1333/1716/1731 

Site www.camarasalesopolis.sp.gov.br Email: cinsalesopoIis@uolcom.br 

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA 
PREGÃO PRESENCIAL n° 002/2022 

PROCESSO CM n° 049/2022 
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS 

Às 10h05min do dia 13/10/2022 estiveram reunidos na sede da Câmara Municipal de 
Salesopoiis, situada à Rua Alferes José Luiz de Carvalho, n"* 380, Centro, Salesópolis/SP, o 
Pregoeiro e a Equipe de Apoio dele, nomeados por meio da Portaria da Mesa n° 002/2022, 
datada de 03/01/2022, para apreciarem e julgarem as propostas de preço e os documentos 
de habilitação apresentados para a licitação na modalidade Pregão Presencial n °002/2022, 
do tipo "Menor Preço por Item", em decorrência do objeto: aquisição de um veículo zero 
quilómetro, ano de fabricaçâo/modelo: 2022 ou versão mais recente até a data da abertura da 
licitação, cor: preto, tipo sedan, 4 (quatro) portas, capacidade para 5 (cinco) passageiros, 
combustível: gasolina ou bicombustível, motorização mínima 1.500 CC, câmbio por 
transmissão automática, direção hidráulica ou elétrica (original de fábrica), travas elétricas 
(original de fábrica), antena integrada no veículo, para-choques pintados na cor do veículo, 
apoio de cabeça nos bancos dianteiro traseiros com regulagem de altura; ar condicionado 
(original de fábrica), vidros elétricos nas 04 portas (original de fábrica), alarme com controle 
remoto das travas das portas protetor de cárter e câmbio e todos os demais equipamentos 
obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, tudo de acordo com as especificações contidas no 
respectivo Edital. Aberto o ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e 
documentações referentes ao certame, quando que iniciada a sessão, não se fez presente 
uma única empresa interessada a apresentar os envelopes de proposta e habilitação. 
Lembrou o pregoeiro, apesar do ocorrido, que o aviso de abertura do pregão houvera sido 
publicado no DOESP, no site da Câmara Municipal de Salesopoiis e afixada no quadro de 
avisos do Poder Legislativo com antecedência e no prazo legal para a validade jurídica deíe. 
Desta maneira, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, segundo a Lei de Licitações, decidiu declarar 
o resultado como LICITAÇÃO DESERTA, sugerindo republicação do certame, mantendo-se 
as mesmas condições do edital. Encaminham-se os autos à apreciação da Presidente da 
Câmara Municipal para deliberação. Nada mais havendo a relatar, o Sr. Pregoeiro encerrou a 
sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada para 
deliberação da autoridade responsável. ^ 

Jaime da Costa 
Membro da Etiuipe de Apoio 

Elisabete Marli Souza Santos 
Membro da Equipe de Apoio 

1 


