
 

 

ATA DE LICITAÇÃO DESERTA  
PROCESSO LICITATÓRIO 082/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021 
 
 

 
Às 09h00min horas do dia 10/01/2022, estiveram reunidos na PREFEITURA MUNICIPAL 

DE MINDURI, Rua Penha Nº: 99- Bairro: Vila Vassalo, neste ato Representado pelo seu Prefeito 
Municipal Sr.(ª), assistido pelo Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio para apreciarem e julgarem 
a proposta de preço e os documentos de habilitação apresentados para a licitação na modalidade 
PREGAO ELETRÔNICO Nº015/2021, do tipo Menor Preço por Item, em decorrência do objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO 
MOTOCICLETA 0KM (ZERO QUILÔMETRO) ANO E MODELO 2021 OU SUPERIOR E 1 (UM) BOTIJÃO 
DE CONSERVAÇÃO DE SÊMEN. 

 
Reuniu-se para o ato para visualizações das propostas e habilitação na Bolsa Brasileira de 

Mercadorias (BBMNET), para a realização do certame referente ao Pregão Eletrônico 015/2021, a 
data e horário para enviarem no sistema seria até às 09h do dia 10/01/2022, mas não se fez 
presente uma única empresa interessada a apresentar propostas e habilitação para esta licitação 
presente. 

 
O Pregoeiro Oficial e sua Equipe de Apoio segundo a Lei de Licitações decide declarar o 

resultado como LICITAÇÃO DESERTA, a repetição do certame fica a cargo do Prefeito Municipal 
e o Secretário solicitante, salientamos que esse é segundo processo aberto para o objeto em 
questão, o Processo foi aberto para ampla concorrência, porém não foi obtido sucesso, neste caso 
verificamos que não é lucrativo para o Município abrir processos licitatórios fique deserto, assim 
gastando com publicidade, e por esse motivo passamos a decisão do que fazer para o Sr. Prefeito 
para que não haja esses ocorridos para o objeto acima citado. Nada mais havendo a relatar, o Sr. 
Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada.  

 
 
Minduri, 10 de Janeiro de 2022. 

 
 
 

DANIEL DE AMORIM FREITAS 
Pregoeiro Municipal 

 
 

 


