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ATA DE LICITAÇÃO FRACASSADA  
PREGÃO PRESENCIAL- SRP Nᵒ 9/2018- 004. 

 
As 10:00 hs do dia 21 de Abril de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 

reuniram–se a Pregoeira Nelucy e Silva de Souza e respectivos membros da equipe de apoio, 

Josimar Mendes das Chagas, Ana Claudia da Rocha Bastos em substituição a Lucilene de Lima 

Carvalho, para recebimento da documentação pendente da Empresa M. T. Q BARBOSA-

ME, CNPJ: 18.098.431/0001-06, relatada na abertura do PREGÃO PRESENCIAL- 

SRP Nᵒ 9/2018- 004, cujo objeto é a Contratação de empresa Especializada em 

Serviços de Confecção de Prótese Dentária para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Concórdia do Pará- 

Pa, após cumprido o prazo de 8(oito) dias úteis conforme preceitua o Art. 48, § 3º, da Lei 

nº 8.666/93 “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas 

forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito 

dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas 

escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a 

redução deste prazo para três dias úteis. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)”, 

definido pela pregoeira e registrado em Ata no dia 26 de julho de 2018.  A Empresa M. T. Q 

BARBOSA-ME, CNPJ: 18.098.431/0001-06, não apresentou a documentação 

exigidas nos itens 7.1.2, letra “C” e item 7.1.4 letra “b” do edital. A Pregoeira 

depois de uma decisão em conjunto com a comissão declara FRACASSADA esta licitação, por 

descumprimento das exigências do edital e não comparecimento dentro do prazo determinado. 

Às 10:35, foi declarada finalizada a reunião. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou – se a 

presente ata que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Representante da Empresa. A 

Pregoeira declarou encerrados os trabalhos agradecendo a presença de todos. 

 

Concórdia do Pará, 21 de Abril de 2018. 

 
 

 
Nelucy e Silva de Souza 

Pregoeira 
 

 

 

 Josimar Mendes das Chagas 
Membro da Equipe de Apoio 

 
 

 

Ana Cláudia da Rocha Bastos 
Membro da Equipe de Apoio 
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