
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 000021/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000004/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 08 de maio de 2018, ÀS 09:10min, NO PLENÁRIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO.

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09:10min, no Plenário da 
Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se a Pregoeira Maria Bernadete do Prado 
Coelho e os membros da Equipe de Apoio, Euler Moreira de Freitas, Rubens Alves Ferreira 
e Keli Daniela Fernandes para procederem à abertura dos envelopes referentes ao Pregão 
Presencial nº 000004/2018, menor preço global, o qual tem por objetivo a aquisição e 
instalação de toldos para a sede e para o Centro de Atenção ao Cidadão do Legislativo 
municipal. Novamente foi deserta a sessão, não tendo comparecido empresa interessada em 
participar do processo. A pregoeira e equipe, então, declararam frutado o certame. Por ser esta 
a segunda publicação, decidiram verificar os orçamentos apresentados para uma possível 
contratação direta. Entretanto, compulsando a regularidade fiscal das empresas que 
apresentaram orçamento, constatou-se o seguinte: Empresa a John Wesley Ferreira da Silva 
10689793642 - não foi possível emitir a Certidão Negativa de Débitos Federais e a mesma não 
se encontra cadastrada no sistema da Caixa - FGTS; Empresa Toldos Verão Ltda. - não foi 
possível emitir as certidões Negativas de Débitos Federais e do Estado de Minas Gerais; 
Empresa Souza e Lisboa Comércio e Serviços de Toldos Ltda. - não foi possível emitir a 
Certidão Negativa do Estado de Minas Gerais. Assim, nenhuma empresa foi considerada apta a 
fornecer os produtos objeto deste processo licitatório. O processo foi, então, encerrado e 
arquivado. Uma nova pesquisa deverá ser feita pelo setor de compras para a aquisição dos 
toldos. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a sessão às nove horas e trinta 
minutos, cuja ata vai assinada por todos os presentes.
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