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ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL 001 / 2021
Pregoeiro

Tiago Caitano de Sousa Reis
Equipe de Apoio

Edivalda Matos dos Santos
Maria Márcia Oliveira Nascimento

Empresas presentes:
Não Houve Empresas Presentes.

Aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:30 dez horas e
trinta minutos da manhã, na sala de Licitações da Câmara Municipal de Fátima, Estado da
Bahia, situada na avenida nossa senhora de Fátima, s/nº, Fátima-Ba, o Pregoeiro e Equipe
de Apoio, conforme acima citados, nomeados através da Portaria legislativa nº 11/2021, com
trinta minutos de tolerância na esperança de aparecer competidores,

reuniu-se para a

apuração do processo licitatório Pregão Presencial 001/2021, objetivando a aquisição de
combustível para o exercício 2021, destinados aos serviços desta casa legislativa, conforme
consta no edital. Assim, o Pregoeiro declarou aberta a sessão pública, deu bom dia,
agradeceu a presença da equipe de apoio, momento em que registrou não haver nenhum
potencial concorrente interessado em fornecer o objeto da presente licitação, todavia devido
aos frequentes aumentos ocorridos nos combustíveis talvez tenham afastado os
competidores pois a pesquisa fora realizada no início do mês de janeiro do corrente ano,
solicitasse a equipe da secretaria que promova outra pesquisa para aferir os preços que
circulam no mercado atualmente, registrou o Pregoeiro que o processo foi considerado
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deserto. Ao mesmo tempo fica aberto o prazo de mais 08 dias uteis onde será
realizada a segunda seção do pregão presencial em epigrafe no dia 19 de fevereiro de
2021.

Assinam:

Pregoeiro

Tiago Caitano de Sousa Reis
Equipe de Apoio

Edivalda Matos dos Santos
Maria Marcia Oliveira Nascimento
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