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As 08h30min. do dia 03 de março de 2017, reuniu-se na CPL Sala 02, avenida João Miranda 
dos Santos nº 67, bairro Novo Horizonte, a Pregoeira e Equipe de Apoio, constituída pelo 
Decreto Municipal nº 024/2017, de 11 de janeiro de 2017, para realização do credenciamento, 
abertura e julgamento das propostas, e da documentação de habilitação, na forma constante do 
procedimento Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 25012017-09-0002 PMP-
SRP, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, 
visando à futura contratação de empresa para consertos e serviços de borracharia, para atender 
a demanda das Secretarias e Fundos Municipais, conforme descrito no Edital e seus Anexos, 
amparado aos pilares da Constituição Federal, da Lei Federal n°. 10.520, de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar n° 147, de 
07 de agosto de 2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 
Federal n° 8.666, de 23 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicáveis à espécie. Nos termos do inciso I, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, 
do inciso III, do art. 21 da Lei nº 8.666/93, e as demais normas regulamentadoras que tange a 
publicidade para o edital do procedimento licitatório em questão, tendo sua cópia afixada no 
quadro de avisos do município, logo após a sua publicação na imprensa oficial (Diário Oficial 
da União, seção 3, nº 36, página 171, em 20/02/2017; Imprensa Oficial do Estado Pará, nº 
33318, página 60, em 20/02/2017; Jornal Amazônia, página 08, em 20/02/2017), e 
encaminhado cópia a Associação Comercial e Industrial de Pacajá, a fim de que a mesma, por 
sua diretoria, comunica-se as empresas filiadas e não filiadas, que o edital estava à disposição 
das interessadas em participar do certame em epigrafe. A Pregoeira e a Equipe de Apoio 
iniciaram aos trabalhos, procedendo a chamada e anuncio para abertura do certame aos 
interessados, não ocorrendo comparecimento de qualquer empresa interessada em participar do 
respectivo certame. Em ato continuo a Pregoeira e Equipe de Apoio, aguardou e deu tolerância 
de 15 (quinze) minutos do horário preestabelecido, fazendo chamadas de forma sequencial de 
15 em 15 minutos, perfazendo, assim uma espera de 60 (sessenta) minutos, mantendo-se quando 
da chamada inicial, ou seja, não comparecendo nenhuma empresa interessada na participação 
do certame em epigrafe. Diante da ausência de licitantes interessados no processo licitatório 
epigrafado o mesmo foi declarado DESERTO nos termos das normas e regulamentos em 
vigência. Nada mais havendo digno de registro, procedeu-se à lavratura desta ata, que, após lida 
e achada em conforme, vai assinada pela Pregoeira e membros da Equipe de Apoio. 
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PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO 

Decreto Municipal nº 024/2017, de 11 de janeiro de 2017 
PREGOEIRA: 
Silvany Santos da Silva 

 

EQUIPE DE APOIO: 
José Dionizio do Nascimento Junior 

 

EQUIPE DE APOIO: 
Osmar Menezes de Campos 
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