
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  24/2020 - TP

153/2020

24/08/2020

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

contratação de empresa especializada para execução  (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) para
construção da cobertura da ponte, pórtico para locação de roda da água, e para colocação de passarelas para uso exclusivo de
pedestres, pavimentação da ponte, urbanização e arborização do entorno - ÀREA DE INFLUÊNCIA = 182,50 m² na Rua Otto Carlos
Doege junto a ponte sob Rio Bracinho, no município de Schroeder/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de qua

A comissão de licitação reuniu-se para abertura da licitação conforme determinado no edital.  E para fornecer

conhecimento do presente edital, o mesmo é publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos

Municípios do Estado de Santa Catarina, Jornal de Circulação Regional - Jornal do Vale e Diário Oficial do Estado de

Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.  Diante da

ausência de participantes, caracterizada pela não apresentação envelopes de habilitação e propostas, bem como o

credenciamento, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital. O processo foi declarado deserto.

Diante do acima exposto encerra-se a sessão.

 COMISSÃO:
Schroeder,  15  de  Setembro  de  2020
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