
     PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIRO 
Praça São Sebastião, 215  - Centro – Rodeiro - MG 

CEP: 36.510-000     CGC: 18.128.256/0001-44 

 
 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2023 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023 

 
OBJETO: Registro de preços para Contratação de empresa para locação estimada 
de banheiros químicos para realização de eventos no Município de Rodeiro, em 
atendimento às diversas Secretarias Municipais, conforme edital e seus anexo. 

 
            O Prefeito Municipal de Rodeiro, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais, e, considerando que o Edital foi publicado pela Prefeitura 
Municipal de Rodeiro para quaisquer interessados, no site da Associação dos 
Municípios Mineiro (AMM), site da Prefeitura Municipal de Rodeiro, bem como 
por afixação,  considerando que apenas uma empresa compareceu, mas teve sua 
proposta inabilitada por estar muito superior ao valor estimado e que não teve 
condições de ofertar lance, considerando que a licitação resultou em FRUSTRADA 
e finalmente, considerando, os dispositivos constantes na Lei Federal nº 8.666/93 
e posteriores alterações, DETERMINA que o Processo Licitatório, acima 
mencionado, seja arquivado, a partir desta data, e que tome as medidas legais 
para contratação do objeto acima mencionado. 
 
 
Rodeiro, 08 de fevereiro de 2023. 
 
 
 

José Carlos Ferreira 
Prefeito Municipal 
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