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PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2019/CMX 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2019/CMX 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 14/2019/CMX 

 

 

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

Às nove horas do dia trinta e um de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na 

Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, na Praça Vitória Régia, sem número, Centro, na cidade 

de Xinguara, os servidores, Griziele Cândida Neves Souza Patrício como Pregoeira, Kelly Lourranna 

Abreu de Oliveira e Rafaela Gonçalves Araújo, membros da Equipe de Apoio, conforme Portaria 

número treze, de dois de janeiro, de dois mil e dezenove, Portaria número setenta e cinco, de dezoito de 

junho de dois mil e dezenove, e Portaria número oitenta e dois, de trinta de julho, de dois mil e 

dezenove, para realizar a LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL número 

SEIS, DOIS MIL E DEZENOVE, conforme despacho exarado no processo licitatório número 

catorze, dois mil e dezenove, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção 

preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, do veículo espécie/tipo 

PAS/Automóvel, marca/modelo FIAT Palio Attractive, ano/modelo 2015/2016, Placa QDV6399, 

flex, e daqueles veículos eventualmente adquiridos e locados da Câmara Municipal de Xinguara / 

PA. 

 

Às 09h:16min, nenhuma empresa compareceu para participar do presente certame, 

impossibilitando realizar sua abertura. Assim, considerando que esta é a segunda tentativa de 

abertura e nenhum interessado compareceu, fica declarado, pela Pregoeira e sua equipe, deserto o 

presente certame licitatório. 
 

Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Sessão, da qual se lavrou esta Ata 

que vai assinada pela Equipe de Pregão. 

 
  

Xinguara / Pará, 31 de julho de 2019. 

 

 

 

 

Griziele Cândida Neves Souza Patrício 

Pregoeira 
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