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DUNIDADE GESTORA LICITAÇÕES E CONTRATOS

EO VE

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

E DA FASE DE PROPOSTA COMERCIAL A CONCORRÊNCIA Nº 006/2021 - CONSTANTE DO PROCESSO

LICITATÓRIO Nº 129/2021.

Aos 04 (quatro) dias do mês de novembro 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 e Decreto nº 7.448, de 09 de agosto de 2021, composta

pelos membros: JÉTHERO SÉRGIO RODRIGUES, MARIA CLARA SILVEIRA ZOQUI e ALINE VAZ

BERTO, todos servidores desta municipalidade, sob a presidência do primeiro
declinado para apreciar, analisar e julgar a Concorrência nº. 006/2021, do

Processo nº. 129/2021, 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. 12º, inciso IY, da Lei Municipal

nº 4.888/2019, registrado sob nº 21.318, do Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Novo Horizonte - SP, com área de 4.752,90 m2, por preço não

inferior ao constante da avaliação anexa ao presente edital” , cujo Edital de

Licitação nº 077/2021, foi resumidamente republicado pela Imprensa Oficial do

Estado através da edição nº 131(190) pag.459 de 1º de outubro de 2021, pelo
Jornal A Gazeta de São Paulo (jornal de grande circulação no Estado), edição
5.794, pag. B5, de 1º de outubro de 2021, pela imprensa oficial do município
(Diário Eletrônico), edição nº 0848, de 30 de setembro 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 006/2021, constatou que, nenhima pessoa física ou jurídica se

fez presente, não havendo, portanto interessados. O Presidente e seus membros

da Comissão Permanente, segundo a Lei de Licitações decide declarar a LICITAÇÃO

DESERTA, ressaltando ainda que a presente Sessão está sendo repetida pela
segunda vez, sendo assim torna-se inviável a continuação do presente certame,
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
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