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 ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 136/2017 
 MODALIDDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2017 

 

Às nove horas (horário local) do dia vinte e seis de dezembro do ano de dois mil e 
dezessete, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da 
Comissão Permanente de licitação reuniram-se o Pregoeiro, Wilmar Marinho Lima, e a 
equipe de apoio Janaina Sampaio da Cruz e Soraia da Silva Lima, designados pela 
portaria nº. 010/2017-GPM, de dois de janeiro de dois mil e dezessete, para a condução 
dos procedimentos administrativos relativos ao Processo Licitatório nº 136/2017, 
Pregão Presencial de nº 088/2017 do Tipo Menor Preço por Item, destinado à 
Contratação de empresa para locação de painel de Led nas dimensões ajustadas de até 
4x3 mts contendo 01 groud Q30 para fixação do painel e 01 técnico de operação do 
painel, com a finalidade de atender a demanda das secretarias municipais para 
realização de eventos, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação fora 
publicado ambos em 13/12/2017 no Diário Oficial da União, seção três, edição nº. 238, 
pág. 216, no Diário do Pará B10 e na Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob a 
publicação de nº. 33516, sob protocolo nº 261136. Fora também publicados no quadro de 
avisos desta Prefeitura, Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público 
Federal, Rede TV Redenção, TV SBT e Câmara Municipal de Redenção na data 
13/12/2017. O Edital do presente certame encontra-se disponível gratuitamente para 
qualquer cidadão no site www.redencao.pa.gov.br. Dando inicio ao certame licitatório, 
o pregoeiro e a equipe de apoio constatou que nenhuma empresa compareceu ao 
certame. O pregoeiro e a equipe de apoio aguardou um prazo de quinze (15) minutos 
de tolerância, como nenhum interessado compareceu, o pregoeiro e a equipe de apoio 
sem mais nada a fazer deu por deserto o processo licitatório em questão, ficou decidido 
que o pregoeiro marcará uma nova data para um novo processo licitatório. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião, e para 
constar, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 
__________________________ (Soraia da Silva Lima), Secretário desta reunião, que a 
subscrevi.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 

 
 

 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 
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