
 

 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2020 

CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020 

EDITAL Nº 009/2020 

 

Objeto: Permissão de uso a pessoas jurídicas, de espaços físicos destinados à exploração de pontos de 

venda de bebidas (cerveja, água, refrigerante, suco, energético, destilados e coquetéis de frutas), 

Alimentação e Brinquedos, durante o evento de Carnaval Antecipado 2020 da Cidade de Potim, conforme 

condições descritas abaixo, no termo de referência e demais anexos que integram a presente Chamada 

Pública. 

 

PREÂMBULO 

No dia 10 de fevereiro de 2020, às 14h00min, reuniram-se no prédio da Prefeitura Municipal sito na 

Praça Miguel Corrêa dos Ouros, nº 101, Centro, Potim/SP, a Comissão Permanente de Licitações, 

nomeada pela Portaria nº 015/2020, composta pelos seguintes membros: André Luís Soares de Oliveira, 

Maurino Silva da Pena Júnior e Bruno Camilo França de Abreu, sob a presidência do primeiro, para 

proceder a abertura da Chamada Pública para avaliação das propostas e habilitação do objeto acima 

especificado. 

Foi aberta a sessão, mas não houve nenhuma empresa interessada no objeto da presente 

Chamada Pública, restando assim deserta. 

 

CREDENCIAMENTO 

REPRESENTANTES EMPRESAS 

Não houve interessados no objeto da presente Chamada Pública, restando assim deserta. 

O Presidente comunicou o encerramento do credenciamento. 

 

HABILITAÇÃO 

Não houve interessados no objeto da presente Chamada Pública, restando assim deserta. 

 

REGISTRO DOS PREÇOS 

Não houve interessados no objeto da presente Chamada Pública, restando assim deserta. 

 

RESULTADO 

Não houve interessados no objeto da presente Chamada Pública, restando assim deserta. 

 

ADJUDICAÇÃO 

Não houve interessados no objeto da presente Chamada Pública, restando assim deserta. 

 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelos Membros da Comissão 

Organizadora. 

 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Não houve interessados no objeto da presente Chamada Pública, restando assim deserta. 

 



 

 

ASSINAM: 

 

__________________________ 

André Luís Soares de Oliveira 

Presidente 

 

 

 

__________________________ 

Maurino Silva da Pena Júnior 

Membro 

 

 

_____________________________ 

Bruno Camilo França de Abreu 

Membro 


