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ATA  DE  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às oito 

horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e 

Equipe de Apoio devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do 

Decreto n. 1.979/2018, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

004/2018, cujo objeto visa a Aquisição de Combustíveis para Abastecimento 

de Veículos e Máquinas constantes da Frota Municipal de Pimenta durante o 

Exercício de 2018. Considerando o impedimento do Pregoeiro oficial, Rinaldo 

Nicodemos Teixeira que, neste mesmo horário atua como Presidente da 

Comissão de Licitação na Chamada Pública nº 004/2017, os trabalhos neste 

Pregão ficarão a cargo da Sra. Amair Costa Faria nos termos do Art. 6º, Parágrafo 

Único do Decreto Municipal nº 1.979/2018. O edital foi devidamente publicado 

e fornecido aos interessados, no entanto, nenhum licitante apresentou-se 

para credenciamento na sessão de licitação, no dia e hora designados. 

Sendo assim, diante da ausência de licitantes interessados verifica-se que 

o certame foi deserto. Registra-se que este é o terceiro Pregão deserto 

consecutivo para o mesmo objeto (Pregão 067/2017 – Deserto, Pregão 

071/2017 – Deserto e Pregão 004/2018 – Deserto).  Em seguida, 

encaminha-se à autoridade competente para decisão. Em nada mais 

havendo a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente 

ata, que após lida e aprovada vai assinada por quem de direito. 
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Registra-se que este Pregão é o terceiro consecutivo, deste mesmo objeto, 

que foi publicado e restou deserto. Registramos que esta Administração 

Municipal, preocupada com o planejamento da gestão de combustíveis, em 

data de 29/11/2017, instaurou o Pregão Presencial nº 067/2017 para a 

aquisição do objeto com abertura para o dia 18/12/2017. Após restar 

deserto, foi instaurado o Pregão Presencial nº 071/2017 com abertura 

prevista para 08/01/2018 que também restou deserto. E por fim, este 

Pregão Presencial 004/2018 que também se torna deserto. Paralelo a 

estes, o município vem implantando novo modelo de contratação, qual seja 

a gestão de frotas com serviços de administração, gerenciamento, 

abastecimentos e controle por meio de sistema informatizado, com utilização de 

tecnologia de cartão magnético, via web e em tempo real, em rede especializada 

de serviços e postos de abastecimentos porém, o Pregão 001/2018, embora 

tenha sido frutífero, o sistema informatizado está em fase de implantação e ainda 

não consegue operar os abastecimentos.  

 


