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ATA DE LICITAÇÃO DESERTA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 258/2020
CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

Às 15h30m do dia 28/12/2020 estiveram reunidos na sala de reuniões da
Divisão de licitações e Contratos, à Para Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº
185 — centro, Novo Horizonte - SP, a Comissão Permanente de Licitações

designada pelo Decreto nº 6.917/2020, para apreciarem e julgarem a

proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 007/2020, do tipo maior oferta
do lote com suas benfeitorias, em decorrência do objeto: “alienação, por
venda, com encargos, de 01 (um) IMÓVEL, Registrado no Cartório de

Imóveis sob o número de matrícula nº 35.747, localizado no Distrito

Industrial, com benfeitorias conforme consta da Avaliação e Laudo Técnico

de Vistoria anexos ao edital, por preço não inferior ao constante da

avaliação do imóvel, incluindo as benfeitorias (RS 848.545,50). Reuniu-se,

para o ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e

documentações referentes a concorrência em questão, quando que,
iniciada a sessão, nenhuma pessoa física ou jurídica se fez presente, não

havendo, portanto, interessado. O Presidente e seus membros decidem
declarar a licitação DESERTA e encerrado este certame licitatório,

sugerindo ao Senhor Prefeito Municipal que ordene o arquivamento deste

processo, procedendo-se os registros legais no órgão competente. Nada

mais havendo a relatar, o Sr. Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a

presente ata, que lida e açhada conforme, vai assinada.
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PROCESSO Nº 258/2020

CONCORRÊNCIA Nº 007/2020

DESPACHO:

Considerando o parecer da Comissão Permanente de Licitações,

bem como a não afluência de interessados na Licitação em

questão, resolve “arquivar” o presente processo de alienação.

Gabinete, 28 de dezembro de 2020

TOSHIO TOYOTA

PREFEITO MUNICIPAL


