
 

 
 

Ata do Pregão Presencial nº 029/2.021 
Registro de Preços 

 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 029/2021 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL. 
TITULO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM” 
DATA ABERTURA: 21 (VINTE) DE JUNHO DE 2021, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS. 
 
Às nove horas do dia vinte e um de junho do ano de dois mil e vinte um, na Sala de 
Reuniões da Comissão Permanente de Pregão da Prefeitura Municipal de Divisa 
Alegre, situada na Rua: Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG, 
realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e as documentações de habilitação, apresentados em razão do 
certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 029/2021, cujo objeto é o 
registro de preços objetivando aquisições futuras e eventuais de gêneros alimentícios 
destinados à concessão de benefícios eventuais às famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
 
 
Dando início aos trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, a Comissão verificou que não tinham licitantes presentes, razão pela qual 
a comissão decidiu conceder uma tolerância de 15 minutos. Às 09h e 15 minutos, sem 
que houvesse o registro da presença de outros interessados em participar deste 
Pregão, a Comissão declarou a licitação DESERTA. 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 09 horas e 30 
minutos. Eu, Geilza Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, 
após lido e achado conforme, segue assinado pela Presidente da Comissão Pregão e 
demais membros da equipe, que permaneceram até a lavratura da mesma. 
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ELLEN CRISTHINA ALVES RODRIGUES  
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