PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: licitacao.lontra@outlook.com

RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015

OBJETO: Aquisição de uma motocicleta, ano fabricação 2015 (0km), modelo 2016 e
aquisição de quatro capacetes, conforme Termo de Compromisso ao Programa
Vigilância Ambiental e Controle da Dengue nos termos da resolução SES/MG nº
4.138, de 29 de janeiro de 2014, para atendimento das atividades da Vigilância
Sanitária e Controle de Epidemiologia, conforme detalhado no Termo de Referência,
em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
A Prefeitura Municipal de Lontra - MG, através da Pregoeira Substituta do
Município, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 075/2015, Pregão
Presencial nº 039/2015, como DESERTO, pois não houve nenhuma empresa
interessada em participar do certame.

Lontra - MG, 06 de janeiro de 2.016.

Marizélia Carla Gonçalves
Pregoeira Substituta do Município
Portaria nº: 003, de 02.01.2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRA-MG
CNPJ: 25.223.009/0001-92
Rua Olimpio Campos, 39 – Centro- Lontra -MG
Fone/Fax: (38)3234-8182 CEP: 39437-000
Email: licitacao.lontra@outlook.com

ATA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2015

OBJETO: Aquisição de uma motocicleta, ano fabricação 2015 (0km), modelo 2016 e
aquisição de quatro capacetes, conforme Termo de Compromisso ao Programa
Vigilância Ambiental e Controle da Dengue nos termos da resolução SES/MG nº
4.138, de 29 de janeiro de 2014, para atendimento das atividades da Vigilância
Sanitária e Controle de Epidemiologia, conforme detalhado no Termo de Referência,
em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.
No 6º (sexto) dia do mês de janeiro de 2.016, às 09:00 horas, conforme ficou
circunstanciado no aviso de licitação devidamente publicado nos órgãos oficiais do
Município, foi declarada aberta a sessão objetivando o desfecho do Pregão Presencial
nº 039/2015, pela Pregoeira Substituta do Município, a qual foi devidamente nomeada
pela Portaria nº 003, de 02 de janeiro de 2.015, Senhorita Marizélia Carla Gonçalves,
sendo constatada a presença dos membros da equipe de apoio composta pela (Srta.
Edna Antunes de Queiroz e Sra. Juliane Ribeiro Mendes). A Pregoeira Substituta
levou ao conhecimento de todos que o processo foi devidamente autuado, assinado,
numerado, protocolado e que o aviso de licitação foi publicado nos jornais (Diário
Oficial do Estado, Jornal Hoje em Dia, Site Oficial do Município e Quadro de Aviso
localizado no Hall de entrada da Prefeitura e site oficial do município). Considerando a
publicação do instrumento convocatório no site do município não pode – se constatar
se houve retirada do mesmo por alguma empresa. Iniciando os trabalhos com a
finalidade de deliberar sobre o processo em epigrafe, foi observado que foram
cumpridos todos os ditames legais. Aberta a sessão foi constatado que não houve
interesse de nenhuma empresa em participar do certame. A Pregoeira Substituta,
diante disto, deliberou DESERTA a referida licitação em conformidade com a Lei
Federal 8.666/93. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira determinou a lavratura da
presente “ata”, que depois de lida e aprovada seja assinada por todos. Prefeitura
Municipal de Lontra, 06 de janeiro de 2.016.

Marizélia Carla Gonçalves
Pregoeira Substituta

Edna A. Queiroz
Membro

Juliane Ribeiro Mendes
Membro

