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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
LICITAÇÃO 

Pregão Presencial 
Nº 38/2013 

Reuniram-se a Pregoeira e os membros da Equipe de Apoio, para 
realizar os procedimentos relativos ao referido Pregão Presencial. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital 
038/2013, a Pregoeira abriu, no horário preestabelecido, a sessão pelo 
sistema. A sessão teve início às 09:00 horas. O edital de licitação foi 
publicado no Diário Oficial do Município, Editora Tribuna do Norte, bem 
como no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Aberta a 
sessão, constatou-se, que nenhuma empresa compareceu ao certame 
licitatório, razão pela qual, a Pregoeira declarou a presente licitação 
DESERTA, determinou o arquivamento do processo e, que seja 
comunicado a autoridade competente que o processo será reaberto em 
data a ser definida. Observa-se que a ausência de interessados deve 
ter se dado em função de que, após a publicação do aviso de licitação, 
constatou-se divergência entre o objeto do aviso do edital e o termo de 
referência, isto é, enquanto o primeiro mencionara contratação de 
pessoa jurídica o último previa a possibilidade de pessoa física, 
contradizendo o objeto da licitação. Nada mais a tratar, é encerrada a 
reunião às 09h:30min e lavrada a presente ata, que depois de lida e 
achada conforme, vai assinada pelos membros da referida comissão e 
representante presente. 

____________________________ 
Solange Vanso Moura 

Pregoeira 
_______________________________ 

Aparecido Leandro de Campos 
Membro 

________________________________ 
Everton Pires Maduro 

Membro 
___________________________________ 

Eliane de Fátima Francini Tristão 
Membro 

___________________________________ 
Marlene Ribeiro Leal Dias  

Membro 
 

 


