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ATA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 097/2017 

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº: 058/2017 

 

SINTESE DO OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação 

de microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou equiparadas na 

forma da Lei LC 123/2006, objetivando à aquisição de 

equipamentos/ferramentas e outros para atender as necessidades das 

diversas secretarias do Município, conforme especificações constante no 

Termo de Referência. 
 

 

Aos 13 (Treze) dias do mês de novembro de 2017, às 08h30 min., conforme 

ficou circunstanciado no aviso de licitação devidamente publicado nos órgãos 

oficiais do Município reuniram-se a Pregoeira deste Município Sra. Daniela 

Mendes Soares, sendo constatada a presença da equipe de apoio, composta 

pela Srta. Adelvânia Sobral Santos e Sra. Bruna Rodrigues Pereira dos Santos 

nomeadas pela Portaria nº 008, de 02 de janeiro de 2017. Presente ainda a Sra. 

Rafaela Rosana Pereira, assessora em licitação, nomeada pela portaria nº 16 de 

17 de janeiro de 2017. 

Aberto os trabalhos verificou-se que este processo foi publicado nos jornais, 

Diário Oficial do Estado, Jornal Hoje em Dia, AMM, site oficial do município e 

não obstante foi publicado ainda no Quadro de Aviso localizado no Hall de 

entrada da Prefeitura, todavia, não compareceu nenhuma empresa para 

participar do certame, bem como não foram encaminhados documentos 

via correios ou afins. Desta feita, tendo em vista que a licitação restou 

deserta, e considerando a necessidade de contratação desses serviços, 

decide a comissão por revogar imediatamente este processo. Nada mais a 

ser circunstanciado em ata eu, Daniela Mendes Soares, lavrei a presente ATA 

que depois de lida, e achada de acordo será assinada por todos os presentes ao 

ato.  
 

 

Prefeitura Municipal de São João da Ponte - MG, 13 de novembro de 

2017. 

 

Daniela Mendes Soares 

Pregoeira Oficial do Município 

 

 

Adelvânia Sobral Santos                                    Bruna R. Pereira dos Santos                                                                

Equipe de Apoio                                                                   Equipe de Apoio          

                  

Rafaela Rosana Pereira 

Assessoria em Licitações 

 


