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CONCLUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021
Aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, 0 (zero) KM.

A Senhora 

Nazaré Fonseca de Souza 

Presidente do CRMV-PA 

 

I – RELATÓRIO 

 

1.1.      Cuida-se do Processo Administrativo nº 1021/2020, que visa a aquisição de 

01(um) veículo tipo passeio, 0 (zero) KM, cuja pretensão foi instrumentalizada pelo 

Pregão Eletrônico nº 02/2021, no

 

1.2.       Com efeito, a Sessão Pú

com procedimento destinado exclusivamente à ME/EPP, visto que o

de R$ 59.354,16.  

 

1.3.   Durante o período de publicação do instrumento convocatório, 

apresentados pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação ao Edital. 

 

1.4.   Na Sessão Pública de aber

verificou-se que não houve propostas, conforme se vê abaixo:

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 04.798.070/0001-98 
 

RELATÓRIO Nº 01/2021 
LUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

Aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, 0 (zero) KM.

 

 

se do Processo Administrativo nº 1021/2020, que visa a aquisição de 

01(um) veículo tipo passeio, 0 (zero) KM, cuja pretensão foi instrumentalizada pelo 

Pregão Eletrônico nº 02/2021, nos termos de seu Edital e Anexos.  

efeito, a Sessão Pública foi agendada para o dia 07/07/2021

com procedimento destinado exclusivamente à ME/EPP, visto que o valor estimado é

Durante o período de publicação do instrumento convocatório, 

s pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação ao Edital.  

Na Sessão Pública de abertura do Pregão Eletrônico, em 07/07/2021

se que não houve propostas, conforme se vê abaixo: 
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LUSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021 
Aquisição de 01 (um) veículo tipo passeio, 0 (zero) KM. 

se do Processo Administrativo nº 1021/2020, que visa a aquisição de 

01(um) veículo tipo passeio, 0 (zero) KM, cuja pretensão foi instrumentalizada pelo 

blica foi agendada para o dia 07/07/2021, às 10h00, 

valor estimado é 

Durante o período de publicação do instrumento convocatório, NÃO foram 

 

tura do Pregão Eletrônico, em 07/07/2021, 
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1.5. Em razão disso, o Pregão não pode ser operado (Fase de disput

em um PREGÃO DESERTO.
outro procedimento operacional, pois o sistema 

resultado para o SIASG/SISPP, 

deserto, disponível no Comprasnet 
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Em razão disso, o Pregão não pode ser operado (Fase de disput

PREGÃO DESERTO. Ademais, o pregoeiro não necessitará realizar nenhum 

outro procedimento operacional, pois o sistema irá automaticamente enviar o 

resultado para o SIASG/SISPP, COMO ITEM CANCELADO, gerando a 

isponível no Comprasnet nestes termos.  
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Em razão disso, o Pregão não pode ser operado (Fase de disputa) resultando 

Ademais, o pregoeiro não necessitará realizar nenhum 

automaticamente enviar o 

gerando a ata do pregão 
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II  – CONCLUSÃO 

 

 2.1. Diante da reiterada ausência de interessados no objeto do presente Pregão, 

caracterizando-se como licitação deserta, este Pregoeiro vislumbra algumas 

consequências e medidas que podem ser adotadas, vejamos:

 

          2.1.1. Embora não haja a necessidade de adjudicação e homologação do 

procedimento, a publicação do resultado do pregão, ainda que deserto, deve ocorrer, 

razão pela qual se junta o espelho de Avi

enviado à responsável por sua inclusão no sistema da Imprensa Nacional.

 

 

2.2. Por todo o exposto, encaminhamos o

apreciação e decisão de Vossa Senhoria. 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

________________________________

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ: 04.798.070/0001-98 
 

2.1. Diante da reiterada ausência de interessados no objeto do presente Pregão, 

se como licitação deserta, este Pregoeiro vislumbra algumas 

consequências e medidas que podem ser adotadas, vejamos: 

2.1.1. Embora não haja a necessidade de adjudicação e homologação do 

procedimento, a publicação do resultado do pregão, ainda que deserto, deve ocorrer, 

razão pela qual se junta o espelho de Aviso de Licitação Deserta, a ser autorizado e 

ável por sua inclusão no sistema da Imprensa Nacional.

2.2. Por todo o exposto, encaminhamos o Processo Administrativo nº 1021

apreciação e decisão de Vossa Senhoria.  

                                                                                      Belém, 02 de Julho de 2021

 

________________________________ 
Anfilóquio Neto 

Matricula - 036 

Pregoeiro - 037/2021/CRMV-PA 
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2.1. Diante da reiterada ausência de interessados no objeto do presente Pregão, 

se como licitação deserta, este Pregoeiro vislumbra algumas 

2.1.1. Embora não haja a necessidade de adjudicação e homologação do 

procedimento, a publicação do resultado do pregão, ainda que deserto, deve ocorrer, 

, a ser autorizado e 

ável por sua inclusão no sistema da Imprensa Nacional. 

Processo Administrativo nº 1021/2020 para 

de 2021. 
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