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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE Fam
IDADE GESTORA LICITAÇÕESE CONTRATOS +SszD

Ha

ATA DE ENCERRAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DA FASE DE

HABILITAÇÃO E DA FASE DE PROPOSTA COMERCIAL A CONCORRÊNCIA Nº 003/2021 -

CONSTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2021.

Aos27 (vinte e sete) dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 09h30min,no prédio

do Paço Municipal, Unidade Gestora de Licitações e Contratos, situado à Praça Dr. Euclydes

Cardoso Castilho, nº 185, centro, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada

através do Decreto nº. 7.316, de 05 de abril de 2021, composta pelos membros: JÉTHERO SÉRGIO

RODRIGUES, MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI e DAVID CARNEVALI PIMENTEL, todos servidores

desta municipalidade, sob a presidência do primeiro declinado para apreciar, analisar e julgar a

Concorrência nº. 003/2021, do Processo nº. 082/2021, cujo objeto trata-se da “alienação, por

venda, com encargos, de 01 (um) terreno urbano, com suas benfeitorias, nas condições que se

encontram, constante na área descrita no art. 1º, da Lei Municipal nº 5.363/2021, registrado sob

nº 28.501, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de

12.952,000 m2, por preço não inferior ao constante da avaliação anexa ao presente edital”, cujo

Edital de Licitação nº 051/2021, foi resumidamente publicado pela Imprensa Oficial do Estado

através da edição nº 131(121) pag. 326 de 24 de junho de 2021, pelo Jornal A Gazeta de São

Paulo (jornal de grande circulação no Estado), edição 5.726, pag. B2, de 24 de junho de 2021,

pela imprensa oficial do município (Diário Eletrônico), edição nº 0781, de 23 de junho de 2021,

além de afixação no mural e disponibilizado no sitio oficial do Município

www.novohorizonte.sp.gov.br. Aberta a sessão, com a Comissão reunida para o ato de

recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta referentes a Concorrência nº

051/2021, ondenão se fez presente uma única empresa interessada a apresentar os envelopes.

O Presidente decide declarar o resultado como LICITAÇÃO DESERTA, sugerindo republicação do

certame; sendo possível, mantidas as mesmas condições do edital, Encaminham-se os autos à

apreciação do Sr. Prefeito Municipal para deliberação. Nada mais havendo a relatar, o Sr.

Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai

assinada por ele se seus membros e por mim Antonio Brito Mantovani que

secretariei a presente sessão.

Membro

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, 185 — centro — Novo Horizonte/SP — Fone/Fax 17 35439015 CEP: 14960-000

e-mail: licitacao(Dnovohorizonte.sp.gov.br


