ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS
Setor de Licitações
CNPJ: 01.611.858/0001-55

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITAÇÃO REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00033 - PMP
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (04/07/2018), às 09:00hs, na sala de
licitações da sede do Poder Executivo, sito à Rua Olavo Bilac, s/n, Centro na cidade de Placas-Pará,
o Pregoeiro e Equipe de Apoio designada pela Portaria nº 002/2018 de 02 de Janeiro de 2018 com
os seguintes membros: Marcelo Ferreira dos Santos – Pregoeiro e equipe de apoio Cleidiane da
Silva Mota e Santiney Pereira Campos. Reuniram–se em sessão Pública, para dirigir e analisar o
procedimento PREGÃO, julgamento menor preço por ITEM. Objeto: contratação de empresa
especializada em fornecimento de materiais de decoração, com especialidade em ornamentação
natalina”, conforme as especificações do Edital nº 9/2018-00033 e seus Anexos. O Pregoeiro inicia
os trabalhos no horário estipulado no edital e constatou que nenhuma se fez presente, não havendo
interessados. Nesse sentido, a comissão resolve DECLARAR DESERTO o procedimento
licitatório, ao qual fica determinado que será feito a republicação do edital para uma nova data e
horário para abertura. No entanto, se não houver participantes para a nova data a ser marcada e
segundo a Lei de Licitações nº 8.666/93 no Artigo 24 inciso V, fica o setor de licitação apropriar a
regra da dispensa de licitação. Ecaminhe os autos para a autoridade competente. Nada mais havendo
a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a ata que foi lida e assinada por todos os presentes.
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