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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL – PROCON - No001/2016.

Aos 15 (quinze) dias do mês de Janeiro de 2016, às 9h00min (nove horas), no prédio da Fundação Municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor de Uberaba/MG, na sala de reuniões, reuniu-se a Equipe de Pregão, os quais foram
devidamente  designados  pelo  ilustríssimo  senhor  Presidente  do  PROCON,  através  da  Portaria  nº.  005/2015  e
alterações posteriores, publicado no Porta Voz do dia 13 de novembro de 2015,Pregoeiro: Wander da Silva
Vinhas;  Equipe de Apoio:  Mayara Antunes Silveira  Inácio,  Maria  José  de Melo  Vieira  e Celso  Dionísio
Santana, Membro: Silvia Helena Guimarães de Oliveira, Presidente da Comissão, Fabiane Andrade Pinheiro
Lopez Braz, para dar prosseguimento ao Pregão Presencial n° 001/2016 que tem como objetivo a contratação
de empresa especializada no ramo de serviços de telefonia fixa, telefonia móvel e internet banda larga,
que seja  autorizada pela ANATEL – Agência  Nacional  de Telecomunicações , visando atender  a Fundação
PROCON. Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, estabelecido no edital para o credenciamento,
nenhum interessado em participar do certame apresentou-se, prorrogado o tempo para até as 10h. Às dez horas e trinta
minutos, o pregoeiro abriu a sessão e declarou DESERTO o Pregão Presencial n° 001/2016 para LOTE I. Na
oportunidade, o pregoeiro decidiu marcar nova sessão para repetição deste pregão para o 01/03/2016, às
10:30 h no mesmo local. Por fim, registrou que a presente Ata será publicada no Porta-Voz da Prefeitura Municipal de
Uberaba-MG. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que foi lida e assinada
pelos membros da equipe e licitante.
Pregoeiro:
Wander da Silva Vinhas _________________________________________________________________
Equipe de Apoio: 
Maria José de Melo Vieira _______________________________________________________________
Mayara Antunes Silveira Inácio ___________________________________________________________
Celso Dionísio Santana Júnior ____________________________________________________________
Presidente da Comissão:
Fabiane Andrade Pinheiro Lopez Braz______________________________________________________
Membro:
Silvia Helena Guimarães de Oliveira _______________________________________________________


