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ATA DA LICITAÇÃO DESERTA REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.°

001/2018 - PROCESO ADMINISTRATIVO N'' 089/2018. Às 08h30mim do dia 21 de

fevereiro do ano de 2018, no Departamento de Compras e Licitações da Câmara Municipal

de Araguaína, Estado do Tocantins localizada na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro,

Palácio Legislativo Deputado Darcy Marinho, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio desta

Câmara Municipal de Araguaína composta pelos seguintes Membros: ROSIRENE

CARDOSO LIMA SANTOS - Pregoeira Oficial, FRANCISCO NETO DE CARVALHO -

Equipe de Apoio ao Pregoeiro, FRANCINI APARECIDA TONTINI - Equipe de Apoio ao

Pregoeiro, WESLEY RAFAEL OLIVEIRA MOREIRA - Técnico em Licitação, para julgarem

as Propostas de Preços e documentações objeto do Pregão Presencial n.° 001/2018, do

Tipo Menor Preço Global, objetivando a Contratação de empresa especializada para

prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevador da Câmara

Municipal de Araguaína, com a finalidade de receberem os envelopes (envelope n.° 01 -

Proposta de Preço e 02 - Documentos de habilitação), relativos à referida licitação. No

entanto, não houve nenhum interesse dos licitantes em participar do evento, ocasionando

uma LICITAÇÃO DESERTA. O Pregão Presencial deverá ser repetido com uma nova data

para sua abertura. Nada mais havendo a ser tratado, a Pregoeira encerrou a Sessão às

08h45min. Em seguida, foi lavrada esta Ata a qual passa a ser assinada pela Pregoeira,

Equipe de Apoio e pelos presentes que quiserem. Câmara Municipal de Araguaína, Estado

do Tocantins, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezoito.

ROSIRENE'CARDOSO LIMA SANTOS

Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Araguaína - TO.
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DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL 001/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2018

Eu, MARCUS MARCELO DE BARROS ARAÚJO, Presidente da Câmara municipal de

Araguaína, estado do Tocantins, DECLARO DESERTA a presente Licitação sob a

modalidade Pregão Presencial n.° 001/2018, objetivando a Contratação de empresa

especializada para prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de

elevador da Câmara Municipal de Araguaína, ocorrido as OShSOmim do dia 21 de fevereiro

do ano de 2018, no Departamento de Compras e Licitações da Câmara Municipal de

Araguaína, Estado do Tocantins localizada na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, Palácio

Legislativo Deputado Darcy Marinho, conforme Ata assinada pela Pregoeira, Equipe de

Apoio e determino que seja repetido o referido ̂ çcesso Licitatório com uma nova data para
sua abertura.

Araguaína/TO, 21 de Fevereiro de 2018.

MARCUS MARCELO DE BARROS ARAÚJO

Presidente da Câmaralmunicipal de Araguaína
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GAMARA MUNICIPAL

DE ARAGUAÍNA

ATA DA LICITAÇÃO DESERTA REFERENTE AO EDITAL PREGÃO
PRESENCIALN.°Q01/2018-PROGESOADMINISTRATIVON'089/2018.

As 08h30mirn do dia 21 de fevereiro do ano de 2018, no Departamento
de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Araguaina, Estado
do Tocantins localizada na Rua das Mangueiras, n" 10, Centro, Palácio
Legislativo Deputado Darcy Marinho, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de
Apoio desta Câmara Municipal de Araguaina composta pelos seguintes
Membros: ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS - Pregoeira Oficial,
FRANCISCO NETO DE CARVALHO - Equipe de /^oio ao Pregoeiro,
FRANCINI APARECIDA TONTINI - Equipe de Apoio ao Pregoeiro,
WESLEY RAFAEL OLIVEIRA MOREIRA - Técnico em Licitação, para
julgarem as Propostas de Preços e documentações objeto do Pregão
Presencial n.° 001/2018, do Tipo Menor Preço Global, objetivando a
Contratação de empresa especializada para prestação dos sen/iços de
manutenção corretiva e preventiva de elevador da Câmara Municipal de

Araguaina, com a finalidade de receberem os envelopes (envelope n."
01 - Proposta de Preço e 02 - Documentos de habilitação), relativos â
referida licitação. No entanto, não houve nenhum interesse dos licitantes
em participar do evento, ocasionando uma LICITAÇÃO DESERTA, O
Pregão Presencial deverá ser repetido com uma nova data para sua
abertura. Nada mais havendo a ser tratado, a Pregoeira encerrou a
Sessão às 08h45min. Em seguida, foi lavrada esta Ata a qual passa
a ser assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos presentes que
quiserem. Câmara Municipal de Araguaina, Estado do Tocantins, aos 21
(vinte e um) dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito.

ROSIRENE CARDOSO LIMA SANTOS
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Araguaina -

FRANCISCO NETO DE CARVALHO

Equipe de Apoio ao Pregoeiro

FRANCINI APARECIDA TONTINI

Presidente da Comissão Permanente de Licitaçõ

WESLEY RAFAEL OLIVEIRA MOREIRA

Técnico em Licitação

Prefeitura alerta sobre aumento de focos do Aedes em quintais no período chuvoso

Neste inicio de ano, mais de 8 mil focos do mosquito jà foram eliminados em Araguaina, com 74% encontrados nas casas; moradores podem
colaborar com ações básicas para evitar a proliferação do mosquito

Com o periodo de chuvas, aumenta o número de focos do Aedes aegypti. Mesmo com o trabalho intenso dos agentes de combate a
endemias em Araguaina, somente nesses primeiros dois meses do ano foram encontrados 8.425 focos do mosquito, número 48% maior que o
mesmo período em 2017, quando foram eliminados 5.670 focos.

De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue. Mariana Parente, mais de 74% dos focos são encontrados
em quintais. "Só iremos combater o mosquito se toda a comunidade colaborar. Com o acúmulo de água nos recipientes, os ovos que são depositados
logo se transformam em larvas", explicou.

Todos podem colaborar com cuidados básicos como retirar dos quintais os recipientes que possam acumular água parada, como latas e
pneus. Dessa forma, é possível reduzir a proliferação do inseto, já que no ano passado, o número de focos encontrados em residências foi seis vezes
maior que a quantidade encontrada em comércios ou terrenos baldios.

Como denunciar e eliminar focos

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) orienta as pessoas que possuem caixa d'água em casa. que a mantenha bem fechada, A limpeza
em calhas também é importante para evitar o acúmulo de água. Quem tem plantas em casa, não pode esquecer de colocar areia nos pratinhos.
Garrafas e baldes devem ser guardados de cabeça para baixo.

Os recipientes com a água para os animais devem ser freqüentemente higienizados com bucha e sabão. Piscinas sempre devem ser bem
tratadas com cloro e, se não estiver em uso, cobrir com uma lona evita o acúmulo de focos do mosquito.

Os moradores também podem colaborar com a diminuição dos focos denunciando locais onde há possíveis criadouros. O CCZ disponibiliza
o disque-denúncia para ligações gratuitas: 0800 646 7020.

Mais mosquito, mais doenças
O mosquito Aedes é responsável por transmitir várias doenças, entre elas a febre chikungunya, oZika vírus e a dengue. Segundo os dados

do CCZ, só este ano já foram registrados 72 casos de dengue e três casos de chikungunya em Araguaina. Em 2017, foram 1.324 casos de dengue
registrados no Município,

"Se o paciente apresentar os sintomas de algumas das doenças citadas acima, deve procurar imediatamente uma unidade básica de saúde
(UBS). Assim que somos avisados, uma equipe do CCZ realiza o bloqueio de transmissão. Com bombas borrifam os quintais, no local, onde há
suspeita do foco do mosquito e em mais nove quarteirões próximos", ressaltou a coordenadora do programa.

A coordenadora acrescenta que as equipes de agentes de endemias já realizam trabalhos de rotina nos setores diariamente e estão atentos
a possíveis criadouros do mosquito, já que a fiscalização é constante no combate às doenças.
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AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL N® 001/2018

A Câmara Municipal de Araguaína/TO, através da sua Pregoeira Oficial, torna
público aos interessados, que a licitação na modalidade de Pregão, na forma
Presencial, do Tipo Menor Preço Global n° 001/2018, Sessão Pública de
licitação realizada no dia 21 de Fevereiro de 2018, quarta-feira, às 08h30min,
no Departamento de Compras e Licitações, localizado no 2° Piso da Câmara
Municipal deAraguaína, na Rua das Mangueiras, n° 10, Palácio Darcy Marinho,
Centro, Araguaina - TO, objetivando a Contratação de empresa especializada
para prestação dos serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevador
da Câmara Municipal de foi considerada DESERTA, por não comparecerem
interessados ao certame.

Araguaína/TO, 22 de Fevereiro de 2018.

Rosireneíwa^oso Lima Santos
Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Araguaína/TO.
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LICITAÇÃO DESERTA - TERMO DE ANULAÇÃO/ENCERAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 089/2018

PREGÃO PRESENCIAL N-^" 001/2018

OBJETO - Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de

manutenção corretiva e preventiva de elevador da Câmara Municipal de Araguaína.

O presidente da Câmara Municipal de Araguaína, Vereador Marcus Marcelo de Barres

Araújo, no uso de suas atribuições legais, APÓS O ENCERRAMENTO do prazo para

apresentação das propostas e identificado o NÃO COMPARECIMENTO de empresas

interessadas, com base na legislaçâo vigor:

RESOLVE:

ANULAR o presente processo licitatório, orientando ao setor competente a baixa na

previsão orçamentária e outros procedimentos que levaram ao registro/ acompanhamento

deste evento, declarando para todos os fins, nulos os seus efeitos legais. Na eventualidade

da necessidade de realização do objeto, o mesmo deverá ser feito através de processo de

dispensa ou inexigibilidade, nos termos da legislaçâo em vigor.

REGISTRE-SE E NOTIFIQUE-SE.

Araguaína/TO, 27 de fevereiro de 2018.

Marcus Marcelo d

Presidente da Câmara Mu

rros Araújo
al de Araguaína/TO

Rua das Mangueiras, 10 - Centro - Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho | 77804-110
Fone: (63)3416-0401 | vv\vw.araguaina.to.Ieg.br j portal@aragualna.to.leg.br



Câmara Municipal

(.ie Araguaina/TO

FIs

PROCESSO Ne

INTERESSADO

ASSUNTO

ESTADO DO TOCANTINS PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
"A Capital Econômica do Estado"

CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15-MAT. INSS 08.021.10024-03

089/2018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA.

Análise da Ato do pregão presencial n° 001/2018.

PARECER JURÍDICO

Trata-se de consulta jurídica acerca do teor da Ata de Julgamento de

Sessão Pública - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018, do tipo menor preço

global.

Reunido o pregoeiro e equipe de apoio objetivando a Contratação de

empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção

corretiva e preventiva de elevador da Câmara Municipal de Araquaína.

No entanto, na abertura da sessão, no dia 21 de fevereiro às 8:30,

constatou-se que não houve nenhum interessado, o que culminou em uma

licitação deserta.

Com isso, deve a comissão de licitação proceder com nova

publicação para julgamento de propostas, ou se não puder ser repetida sem

prejuízo para a Administração, que seja justificada a contrataçõo por

dispensa, conforme preleciona o artigo 24, inciso V da lei 8.666/93.

Araguaína -TO, 28 de fevereiro de 2018.

André Francelino de Moura

Procurador Jurídico

Mayard Rose Vieira Santos Amoury

Coordenadora jurídica




