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CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA – ES. 

 

Ata de Realização do Pregão Presencial nº. 005/2018 da Câmara Municipal de 

Atílio Vivácqua – ES. 

 

Ata da reunião realizada às oito horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezoito, 

no Plenário da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, situada na Praça Colotário Coelho 

Gomes de Magalhães, s/nº, Centro, Atílio Vivacqua - ES. Na sala Presentes o Pregoeiro 

Sr. Adauto Sperandio, e Equipe de Apoio composta pela Sra. Quézia Guimarães Pimenta 

e pelo Sr. Gabriel Coelho Rocha, designados pelo Presidente da Câmara Municipal, 

através da Portaria nº. 02/2018. Ato contínuo foi aberta a reunião pública pelo Pregoeiro, 

o qual informou que o motivo da mesma é a licitação para contratação do objeto: 

Contratação exclusiva de microempresa ou empresa de pequeno porte para prestação de 

serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, através de sistema 

informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com 

tarja magnética, com disponibilização de Rede Credenciada de Postos para o veículo 

oficial da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, conforme especificações do ANEXO I 

(Termo de Referência) do Edital nº. 005/2018. No ato registra-se que o edital de Pregão 

Presencial nº. 005/2018 foi publicado no mural da Câmara, no site oficial da Câmara, no 

Diário Oficial do Estado, e no Órgão Oficial do Município, conforme consta nos autos do 

Procedimento. Fica constado que nenhuma empresa protocolou na Câmara envelopes 

contendo Proposta de Preço e Habilitação conforme dispõe o item 2.1 do edital de Pregão 

nº. 005/2018, e que não compareceram interessados na abertura do Pregão Presencial nº. 

005/2018, sendo a presente licitação declarada deserta pelo Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, após um prazo de espera de 1 hora. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a 

sessão cuja ata foi lavrada e assinada por todos os presentes, sendo encaminhada à 

Autoridade Superior. 
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