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NOTIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 9/2021-028FME

 Venho  através  deste  NOTIFICAR a  licitante CHAVES  &  CHAVES  APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA, CNPJ nº 43.607.085/0001-83, que:

 Considerando que a licitante foi notificada via e-mail no dia 16/03/2022 às
08:48hs, sobre as sanções por não assinar a Ata de Registro de Preços.

 Considerando  que  foi  enviado  via  email  com anexo  da  ATA DE REGISTRO  DE
PREÇO Nº A2022001 em 16 de mar. de 2022 10:57hs;

 Considerando  que foram  feito  varias  tentativas  sem  sucesso  de  contato  pelo
telefone disponibilizado no cadastro da empresa no Portal de Compras Pública;

 Considerando que a única resposta via e-mail enviado no dia 17/03/2022 às 13:58hs,
dizia  “Ola boa tarde. A empresa nao tem interesse no item melão”, item este para o
qual a licitante ofertou lance. 

 Considerando  que  até  o  presente  momento  a  empresa  não  devolveu  ATA  DE
REGISTRO devidamente assinado em conformidade com edital em seus itens:

16.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 
habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a 
ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das 
sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 
convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o 
contrato ou a ata de registro de preços.
21.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, 
o licitante/adjudicatário que:
21.1.1[...];
21.1.2 Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
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 NOTIFICAMOS, que em conformidade com Edital em suas clausulas 15.1 e 15.2
e considerando que o prazo de 05(cinco) dias úteis para assinatura da Ata de registro
de  Preços,  transcorreu  in  albis, decaindo do  direito  à  contratação,  sem prejuízo  das
sanções previstas no Edital, fica empresa CHAVES & CHAVES APOIO ADMINISTRATIVO
LTDA, CNPJ nº 43.607.085/0001-83, DESCLASSIFICA do Certame e os itens passarão
as empresa melhor classificada. 

Pau D’arco/PA, 24 de março de 2022.

VALDEJANIO SANTOS SILVA
Pregoeiro
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