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Ata do Pregão Presencial nº 013/2018 
 

ATA DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREÇÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 
Procedimento Administrativo nº 004135/2017 

Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação e Adjudicação 

Às 09:00 horas, do dia três do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, na sala de Audiências do setor 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Vila Pavão, fizeram-se presentes o PREGOEIRO e a respectiva 
Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pela Portaria nº 1.790, de 29 de Dezembro de 2017, 
para conduzirem a SESSÃO PÚBLICA referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, cujo objeto é a 
Aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, para a 
alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria 
Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação na faixa etária de 
02 a 17 anos em 23 escolas, com uma média de 1390 alunos, de acordo com as condições do Edital do 
Pregão respectivo. No horário definido no Edital (09:00), o Pregoeiro deu como aberta a Sessão 
Pública de realização do Pregão, procedendo-se inicialmente o período de 
identificação/credenciamento das empresa licitantes e seus respectivos representantes legais, tendo 
registrado que não compareceu nenhuma empresa interessada em ofertar suas propostas de preços, 
sendo declarada, portanto, pelo Pregoeiro como “LICITAÇÃO DESERTA”. Desta forma, por ser esta a 
primeira tentativa em realizar o certame, o pregoeiro decidiu remarcar nova sessão para repetição 
deste Pregão Presencial para o dia 26/04/2018, às 08h00min que será publicada pelos mesmos meios 
anteriormente adotados. Nada mais havendo, foi encerrada a sessão as 09hs15min cuja ata foi 
rubricada e assinada pelos membros do pregão. 
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