
MUNICÍPIO DE JECEABA 
Estado de Minas Gerais 

                    Praça Dagmar de Souza Lobo, s/nº - CNPJ: 20.356.739/0001-48. 
 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  
  

  
AQUISIÇÃO DE: RP EVENT. E FUT. CONT. LABORATÓRIO ESPEC. PARA REALIZAÇÃO 
DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA 
  
            Às 08:40 horas do dia 15/01/2020, no endereço, reuniram-se a pregoeira: KAREN 
CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA ALMEIDA, e a respectiva equipe de apoio, 
designados pelo ato de nomeação (Portaria: 699 de 01/11/2017), para realização da sessão 
pública de licitação, modalidade pregão nº: 022/2019, processo administrativo nº: 049/19 - que 
tem por objeto a aquisição de RP EVENT. E FUT. CONT. LABORATÓRIO ESPEC. PARA 
REALIZAÇÃO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA TRATADA para: Registro de preço para 
eventual e futura Contratação de laboratório especializado para a realização de coleta e 
análises físico-químicas, bacteriológicas e microbiológicas de água tratada, de água 
superficial. A Prefeitura Municipal de Jeceaba tendo como propósito assumir o 
tratamento de água do município, a referida contratação de serviços, faz-se necessária 
afim de atender as exigências do Ministério da Saúde e do Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM), conforme a Portaria de Consolidação n° 5, de 28 de Setembro de 
2017(*) - “Dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade” e a Deliberação Normativa 
Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008 – “Dispõe sobre a classificação 
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como 
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 
providências”, respectivamente. Tendo em vista assim, o monitoramento da qualidade 

da água a ser distribuída.  

  
  

ENCERRAMENTO 
  
  
                   Aberta a sessão, foi constatado que NÃO houve comparecimento de nenhum licitante. 
Considerando tal fato, o Pregoeiro declarou a licitação como DESERTA. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pele Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio:  

  
Assinam: 
   
PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO 

 
_________________________________________ 
KAREN CRISTINA DE JESUS PEREIRA SILVA ALMEIDA 
CPF:104.998.456-09 
Pregoeira 
  
_________________________________________ 
WELLINGTON VICENTE MENDONÇA 
CPF:097.802.576-83 
Equipe 
 

 


