
Prefeitura Municipal de Valença 

Comissão Permanente de Licitação/Pregão 
 

1 
 

ATA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019 

(P/ REGISTRO DE PREÇOS) 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.315/2019 

 

 Às 08:30 hs (oito horas e trinta minutos) do dia 11 de junho de 2019, na Sala de 

Licitações do Centro Administrativo Municipal, situado à Rua Dr. Figueiredo, nº 320, 

Centro, Valença-RJ, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados através 

da Portaria nº 04, de 03 de janeiro de 2019, a fim de proceder a abertura da Sessão 

Pública de recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de habilitação 

apresentados para o certame supramencionado. O aludido procedimento licitatório foi 

autorizado pela autoridade superior (Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Valença) através 

do processo administrativo nº 6.315/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para 

eventual aquisição de pneus, destinados a atender a diversas Secretarias Municipais. O 

Pregoeiro aguardou até as 10:00 horas sem que houvesse a presença de nenhum 

licitante, sendo assim a licitação deserta. O Edital foi disponibilizado no Site Oficial do 

Município a partir do dia 27 de maio de 2019. O aviso da licitação foi publicado no 

jornal “Extra”, edição nº 8.313, de 28 de maio de 2019; no jornal “A Voz da Cidade”, 

edição nº 15.372, de 28 de maio de 2019 e no “Boletim Oficial do Município”, edição nº 

1.063, de 29 de maio de 2019; além de encaminhado a Associação Comercial e 

Industrial de Valença-RJ e afixado no Quadro de Avisos do Centro Administrativo 

Municipal. Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, 

determinando que fosse lavrada a presente Ata que segue assinada pelo mesmo e 

pelos integrantes da Equipe de Apoio, todos devidamente identificados. 
 

Valença- RJ, 11 de junho de 2019. 

 

 

 

Marco Valério Cardoso Nackly 

Pregoeiro 

 

 

Ana Lucia Ferreira de Souza 

Equipe de Apoio 

 

 

Vanessa Cristina P. Fraga 

Equipe de Apoio 

 

 

Isabelle Boaretto Rosa Pinto 

Equipe de Apoio 


