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Poder Executivo

Gabinete do Prefeito - Fundação Municipal de Cultura

RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/0003

Processo nº: 04-000.339/16-70

Objeto: aquisição de cestos (caixas para guarda de livros) em atendimento ao departamento de coordenação de
bibliotecas e promoção da leitura da Fundação Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme especificações no Anexo I deste Edital.

Nº da licitação no sistema eletrônico: 627444

Lote 1- CAIXAS:

O Pregoeiro Lucas Cardoso Pittella, no uso de suas atribuições legais, desclassificou a única proposta
apresentada para o lote. Motivo: Desclassificado por não informar a marca, fabricante, dos itens ofertados. Não atendeu o
subitem 10.1.3 do Edital: a) "Quando do encaminhamento da proposta por meio do sistema eletrônico, o licitante deverá
informar, no campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS: a) a marca, fabricante."

Não restando mais nenhuma proposta para este lote, o mesmo foi declarado FRACASSADO.

O Pregoeiro aguardou, pelo prazo de vinte e quatro horas, a interposição de recursos, que não ocorreu. Nada
mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2016

Lucas Cardoso Pittella

Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2016/0003

Processo nº: 04-000.339/16-70

Objeto: aquisição de cestos (caixas para guarda de livros) em atendimento ao departamento de coordenação de
bibliotecas e promoção da leitura da Fundação Municipal de Cultura, da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e o
Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente, conforme especificações no Anexo I deste Edital.

Nº da licitação no sistema eletrônico: 627444

Homologamos a licitação em epígrafe, cujo Lote 1, único, foi declarado FRACASSADO, para que produza seus
efeitos legais e jurídicos.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2016

Sebastião Olindo de Mattos

DOM - Diário Oficial do Município | http://portal6.pbh.gov.br/dom/view/jsp/artigo_impressao.jsp

1 de 2 05/10/2016 10:51



Autoridade Competente

Leônidas José de Oliveira

Presidente
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