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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e oito, às dez horas, na Sala A-03 do Ed. 
Sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, situado no SAIN Parque Rural, em 
Brasília/DF, reuniram-se o pregoeiro  Marco César Douetts Gouveia e equipe de apoio, 
designado pelo Ato do Presidente nº 558/2007, publicado no DCL de 08 de maio de 
2007, para proceder a abertura e julgamento da licitação em epígrafe, que tem por a 
objeto a aquisição  objeto a contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva e corretiva, com reposição de peças, em um scanner 2500D Kodak DS 
Digital Science para a CLDF, conforme quantidades e especificações constantes no 
Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Às nove horas e trinta minutos, a Equipe 
de Apoio iniciou os procedimentos de credenciamento dos representantes das empresas 
interessadas em participar deste certame. Na hora previamente designada, o Pregoeiro 
constatou que nenhuma empresa interessada compareceu e declarou a sessão 
DESERTA. Por fim, informou que o resultado do presente Pregão será publicado no 
DODF, no DCL e afixado no quadro de avisos da Comissão Permanente de Licitação da 
CLDF e disponibilizado no endereço eletrônico: www.cl.df.gov.br. O Pregoeiro deu por 
encerrado os trabalhos da reunião, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo 
Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio e licitantes credenciados presentes. Após 
a publicação do extrato do resultado do julgamento nos órgãos oficiais, encaminhe-se a 
DAF para re-instrução e demais providências. 
 
 
 
 Marcos César D. Gouveia    Aristotenis R. Drumon Albuquerque 

Pregoeiro Equipe de Apoio 
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