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DESPACHO

A
V. Exa.
Francisco Cirilio de Souza de Oliveira Silva
Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão - MA.
Nesta.

Servimo-nos do presente para informar vossa Excelência, que a sessão
marcada para o dia 06 de março de 2019 as 13h:30mim, visando o recebimento dos
envelopes de documentação e proposta dos interessados que quisessem participar do
Pregão Presencial nO001/2019, objetivando o registro de preços para eventual e futura
contratação de pessoa física/jurídica para prestação de serviços de locação de veículo
para atender as necessidades da Câmara Municipal de Lagoa Grande do Maranhão -
MA, ocorreu conforme o programado, entretanto após o início da sessão foi constatado
que não acudiram interessados para participação no certame, dessa forma a sessão foi
considerada "deserta" pelo não comparecimento de licitantes no dia e hora marcado.

Vale destacar que o edital foi publicado com participação exclusiva para ME,
EPP e Equiparados (Pessoas físicas e empresários individuais), entretanto não
acudiram interessados. Dessa forma, tendo em vista o motivado desinteresse do
mercado e tendo em vista que a republicação do edital irá gerar custos a esta Câmara
Municipal, solicitamos que caso haja autorização para republicarmos o edital, que o
mesmo seja de ampla participação, podendo participar quaisquer interessados,
ampliando a probabilidade de comparecerem interessados em participar da sessão,
com base no art. 49 inciso III da Lei Complementar 123/2006.

Caso haja autorização para republicação do edital de ampla participação,
solicitamos que seja comunicado ao setor competente para elaboração de novo termo
de referência visando a execução do objeto e republicação do edital.

Lagoa Grande do Maranhão - MA, em 11 de Março de 2019
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Erica Araújo dos g~ntos
Pregoeira


