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ATA DE LICITAÇÃO DESERTA 
 
Processo Licitatório nº 128/2022 
Pregão Presencial nº 063/2022 
 
 
 
Data: 28/07/2022     Hora: 13:00h 
  
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às 13h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Inconfidentes - MG, em sessão pública, reuniram-se a Pregoeira Jussara Santos de Souza 
Pinheiro e a equipe de apoio, composta pela Sra. Telma Lucia Moreira, Sr. Rodrigo Natal da Rocha e o Sr. 
José Ricardo de Souza, designados pela Portaria nº 088/2021, visando a instalação da sessão pública de 
Credenciamento, Recebimento das Propostas de Preços e Documentação de Habilitação apresentadas ao 
Pregão Presencial n° 063/2022, em atendimento das disposições contidas na Lei n° 10.520/2002 e no 
Decreto nº 877 de 16 de março de 2005 e alterações posteriores, e Decreto nº 1213 de 03 de janeiro de 
2012 e subsidiariamente na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, referente ao Processo n° 128/2022, cujo 
objeto é a prestação de serviços gráficos para confecção de envelopes oficiais para os departamentos 
da Prefeitura Municipal de Inconfidentes. 
 
Apesar de divulgado o ato convocatório na imprensa oficial e no átrio da Prefeitura Municipal, verificou-
se que nenhuma empresa manifestou interesse em participar do certame, constatando-se que não 
acudiram interessados ao objeto, não havendo a apresentação dos envelopes de “Documentação” e 
“Proposta”. Diante da inexistência de licitantes, a Pregoeira, segundo a Lei de Licitações, decidiu declarar 
a licitação DESERTA. 
 
Sendo assim, será dado andamento a um novo processo licitatório. 
 
Nada mais havendo a ser declarado ou dito, foram encerrados os trabalhos. Declaro por fim, que eu, 
Jussara Santos de Souza Pinheiro (Pregoeira), secretariei e lavrei a presente ata, que vai assinada por mim 
e pela equipe de apoio. 
 
 

Jussara Santos de Souza Pinheiro 
Pregoeira 

Telma Lúcia Moreira 
Equipe de Apoio 

 
 

Rodrigo Natal da Rocha 
Equipe de Apoio 

 
 

José Ricardo de Souza 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 


