
 
 

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
CNPJ 76.339.688/0001-09 

Avenida Vitória nº167 CEP 84620-000 – Cruz Machado Pr. 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO CERTAME. 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 108/2015 – PROCESSO Nº 286/2015  
 
Objeto da Licitação: O presente processo visa à aquisição de 04 (quatro) veículos sendo 01 
(um) tipo minivan, motor potência mínima 105cv flex, 07 (sete) lugares, branco, ano/modelo 
2015/2016 zero km, 02 (um) tipo perua, motor potência mínima 115cv flex, 05 (cinco) lugares, 
branco, ano/modelo 2015/2016 zero km e 01 (um) veículo tipo furgão, motor potência mínima 
85cv flex, 02 (dois) lugares, branco, ano/modelo 2015/2016 zero km e conforme as 
especificações detalhadas encontradas no Anexo I que acompanha o Edital.  
 
Data da Abertura: 16/12/2015  
Horário: 09:00 horas  
Local: Prefeitura Municipal de Cruz machado  
Endereço: Av. Vitória, 167/1º andar - Centro  
 
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de dezembro de 2015, na Prefeitura Municipal de CRUZ 
MACHADO - PR, a partir das 09:00 (nove) horas, em sessão pública através do Sistema 
Eletrônico Bolsa de Licitações e Leilões (BLL), o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado, Elton Rick Hollen, nomeado(a) pela Portaria n° 004/2015, de 07 de janeiro de 2015, 
juntamente com sua equipe de apoio, composta pelos servidores, Silvio Luis Alves Pereira e 
Lilian Maciel de Oliveira, para que fossem recebidos os envelopes contendo a documentação 
de habilitação  e propostas de preços e referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO n° 108/2015, 
cujo objeto supracitado. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor Pregoeiro declarou que 
estavam abertos os trabalhos da presente licitação. Quando foi constatado que nenhum 
licitante cadastro proposta. O Pregoeiro declarou como DESERTA a presente licitação. E 
reagendou o Processo para nova data de abertura que ocorrerá no dia 22/12/2015 as 09:00h. 
O resultado e a reabertura serão publicados em Diário Oficial. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar 
fora lavrada esta ata, que vai assinada pelos mesmos. 
 
 
 
 

 
 

Elton Rick Hollen 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 


