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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 
 

Na reunião realizada as oito horas do dia nove de Janeiro de 2019, para abertura, análise e 
julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 
Presencial SRP n.º 046/2018, cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, 
IMPRESSOS, CONFECÇÃO DE UNIFORMES, para manutenção das atividades da prefeitura, 
secretarias e fundos municipais, a representante da empresa ARY LEONARDO NOGUEIRA DE 
SALLES EIRELLI-EPP manifestou intenção de recurso, porém não apresentou recurso formal no 
prazo concedido que encerrou-se no dia 14 de janeiro de 2019. Como não houve manifestação 
formal por parte da empresa o lote I foi considerado FRACASSADO. No dia 14 de janeiro de 2019, 
ás 08:40h a empresa LUZIA RODRIGUES DA COSTA SERVIÇOS – ME, entrou com pedido 
formal de Desistência do Lote II, alegando que os preços ficaram muito baixos e que para não falhar 
na execução dos serviços solicita para a Pregoeira e equipe de apoio a Desistência do Lote II, a 
pregoeira acolheu a solicitação da empresa, haja visto possíveis problemas futuros com a execução 
dos contratos. Como a empresa segunda colocada ARY LEONARDO NOGUEIRA DE SALLES 
EIRELLI-EPP, fora inabilitada para todos os lotes da licitação, Lote II também foi considerado 
FRACASSADO. Com todos os lotes Fracassados a pregoeira considerou a licitação 
FRACASSADA.ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a  a 
ata complementar, referente ao Pregão Presencial SRP n.º 046/2018, lavrando-se a presente ata às 
16:47 hrs do dia 14 de Janeiro de 2019, que vai assinada pela pregoeira, equipe de apoio presente na 
ocasião da avaliação da documentação e de sua emissão em 01 (uma) via de igual teor e forma. 
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