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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, ABERTURA E 

JULGAMENTO DE SEU CONTEÚDO ENDEREÇADOS AO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 02/2020, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 24/2020, CUJO OBJETO É A SSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA DE 

TELECOMUNICAÇÕES PARA RÁDIO E TV CÂMARA.. 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 8h:30min do dia 13 de fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), 

na Escola do Legislativo Municipal de Sete Lagoas, reuniu a pregoeira e sua equipe de apoio, 

nomeados que foram pelo Ato nº 27.660, de 06 de janeiro de 2020, para proceder ao 

recebimento dos envelopes, a abertura e julgamento de seu conteúdo, referente ao processo 

licitatório em referência. Publicidade: Dando início aos trabalhos a pregoeira verificou que o 

extrato do edital, convocando as empresas do ramo pertinente ao objeto licitado, foi publicado 

no Diário Oficial do Legislativo, Edição nº 1.165, de 27.01.2020 e no Diário Oficial do 

Município, Edição nº 1.646, de 27.01.2020. O edital, na íntegra, foi inserido no site oficial – 

www.camarasete.mg.gov.br –, e cópia integral do instrumento convocatório foi afixada no 

quadro geral de avisos que se encontra no hal de entrada desta Casa Legislativa. Assim foi 

cumprido o disposto no artigo 4º, inciso I da Lei Nacional nº 10.520, de 2002 e artigo 8º, § 1º, 

inciso IV da Lei Nacional nº 12.527, de 2011 (Lei de Acesso à Informação). Somado a isto, 

foi encaminhado comunicado ao gabinete de todos os vereadores. Diante da publicidade 

concedida ao certame diversas empresas retiraram o edital no site oficial, conforme demonstra 

o relatório inserido nestes autos. Pedido de Esclarecimento / Impugnação ao Edital: Não 

houve pedido de esclarecimento e nem impugnação ao edital. Ausência de Licitantes: Não 

obstante a publicidade concedida ao certame nenhuma empresa se apresentou no horário 

designado no edital para ofertar a este Poder Legislativo, demonstrando, com isso, total 

desinteresse pelo processo. Deliberação da pregoeira: Diante do exposto a pregoeira declara 

o processo licitatório em referência como DESERTO. Encerramento: Pela pregoeira foi 

determinada a suspensão da presente sessão pública, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, 

necessários à lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata foi lida, aprovada e 

por todos assinada, quando então, nada mais a tratar, a pregoeira agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a presente sessão pública. 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Pregoeira 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – Equipe de Apoio 

 

 

DEISE STEPHANIE FERREIRA DA SILVA – Equipe de Apoio 
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