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Ata de Realização da 2ª Sessão do Pregão Presencial nº 021/2019– SRP – Proc. nº  3662/2019-SMS. As 

09:00 (nove) horas do dia vinte e cinco do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o 

Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, o Sr. Adinan 

Novais de Paula e os membros da Equipe de Apoio Sra. Liliana Menezes Moulaz, Euzimar Aurélio da Silva, 

devidamente nomeados pela Portaria nº 002/2019, datada de dois de janeiro de dois mil e dezenove, para em 

atendimento às disposições da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 115/2005, 29.05.2005, 

159/2015, para realizar os procedimentos relativos a segunda tentativa de realização do Pregão Presencial nº 

021/2019- SRP, referente ao Proc. nº 3662/2019-SMS. Tendo por objeto a seleção de melhor proposta 

para registro de preços visando futura e eventual contratação de empresa especializada para 

fornecimento de óculos de grau “ lentes e armações”, para atender aos Pacientes do SUS através da 

Assistência Social da Secretaria Municipal de Saúde. Sendo que a primeira tentativa ocorreu em seis de 

setembro de dois mil e dezenove, as nove horas, sendo a sessão deserta. Diante disto, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública para que se efetuasse o credenciamento dos interessados, porém não houve comparecimento 

de nenhum interessado ao presente certame, diante disto o pregoeiro o Pregoeiro Municipal declarou pela 

segunda vez consecutiva o presente certame deserto, e entendendo o Pregoeiro que uma nova repetição 

causará prejuízo a administração, portanto, este pregoeiro juntamente com a equipe de apoio,  opina pela 

instrução dos autos objetivando a contratação direta dos aludidos itens, mediante dispensa de licitação 

lastreada nos termos art. 24, V, da Lei n. 8.666/93, decorrente de licitação deserta.  Nada mais havendo 

a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e 

pelos proponentes participantes. 
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