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A  Comissão  de  Licitação  por  unanimidade  de  seus  membros  resolve  DECLARAR DESERTO esta  Licitação,  que
pelo não comparecimento de nenhum interessado em participar do certame, será publicado a repetição da Licitação. Nada
mais  havendo  a  ser  tratado,  a(o)  Pregoeiro(a)  da  Licitação  suspendeu  os  trabalhos  para  lavratura  da  ATA,  que  lida  e
estando todos de acordo, pede a(o) Pregoeiro(a) que todos assinem-a.

Edital de Licitação Nº 11
Ata da Sessão Pública - Licitação Deserta

ATA Nº 15 - 2022

Em 29 de março de 2022, às 13h30min, a Pregoeira acessou o Portal de Compras Públicas para conferir as propostas
cadastradas no Processo Licitatório PML nº 027/2022, Pregão Eletrônico nº 011/2022/PML, que tem por objeto "o Registro
de Preço destinado à aquisição de aparelho de ultrassom novo para animais de grande porte, para manutenção das
atividades desenvolvidas pela Subsecretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, em conformidade com este Edital e Anexos
que o integram". Constatou-se que nenhuma pessoa jurídica manifestou interesse em participar, caracterizando a licitação
como DESERTA, não obstante tenha sido publicada no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, na edição nº
3799 do dia 16 de março de 2022, no site do Município e no Portal de Compras Públicas a partir do dia 15 de março de
2022, para dar amplo conhecimento aos interessados e divulgação do presente certame. Nada mais havendo a ser tratado,
foi lavrada esta ATA NEGATIVA, cujo resultado será encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Serviços
Integrados de Infraestrutura e Agropecuária.

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.
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