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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 12/2012 (processo nO.
121.000.153/2012) - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODE-
PLAN. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
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Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala nO 209
do Edifício da CODEPLAN, reuniram-se o Pregoeiro e Membros da Equipe de Apoio, designados pela
Instrução Presi nO, 107/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei nO, 10,520/2002, De-
creto nO, 23.460/2002 para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencia I nO, 12/2012,
referente ao Processo nO. 121.000.153/2012, cujo objeto em suma é: Contratação de instituição
credenciada como Agente de Integração para propiciar a operacionalização de estágio de estudantes
que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e de educação pro-
fissional de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modali-
dade profissional da educação de jovens e adultos - EJA, conforme especificação e demais elementos
pertinentes encontram-se estabelecidos nos Anexos I a V, que integram o Edital. O Pregoeiro resol-
veu suspender a licitação por não constar a taxa de administração no valor estimado, impossibilitan-
do a concorrência entre os licitantes. Foram comunicadas as empresas que estiveram presentes, de
que o aviso da suspensão da licitação será publicado ~DF e no site da CODEPLAN, Mais nada a
tratar o Pregoeiro deu por encerrada a sessão às qy~rze HÇ>rase quarenta minutos. xxxxxxxxx
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