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ATA N° 006/2021 REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

OBJETIVO: Sessäo de Abertura e Análise Documental do Chamamento Público 
006/2021- CELISVS que tem por objeto a aquisição de computadores e 
impressoras para atendimento do Plano Estadual de Vacinação Contra a 
COVID 19-Amapá, em consonância com as Diretrizes Nacionais do SUS, 

visando às rotinas e campanhas de vacinação nos 16 municipios e para 
Vigilância Sentinela de Sindrome Gripal, com entrega imediata. 

As dezessete horas do dia nove do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na 
Sala de Reunião localizada na Avenida Treze de Setembro, 1899, Bairro Santa Rita, 
Macapa- AP, Sede da Superintendência de Vigilância em Saúde, reuniu-se a 
Comissão Especial de Licitação, instituida pela Portaria 001/2021 GAB/SVS, de 13 
de Janeiro de 2021, recebeu o parecer 261/2021- PLCC/PGE, opinado pela 
possibilidade de contratação das empresas no dia 24 de maio de 2021, antes da 
efetiva contratação esta comissão buscou cumprir todas as diligencias e 
recomendações do parecer supra citado, em virtude das propostas das empresas 
estarem vencidas esta comissão buscou prorrogação das propostas em conversa via 
email, na qual não obteve sucesso, conforme anexo, foi encaminhado solicitaç�o via 
e-mail dia 08/06/2021 para a empresa DARKLE R. ARAÚJO - ME, inscrita no CNPJ 

28.491.434/0001-50, e reiterado dia 29/06/2021, onde esta CEUSVS n�o obteve 
sucesso na resposta da empresa, pois a mesma não respondeu os email 
encaminhados, sendo assim esta CEL/SVS- desclassifica a empresa para o item 
IMPRESSORAS do referido chamamento. No dia 01/07/2021, foi encaminhado a 
empresa HS PROJETOS, inscrita no CNPJ: 24.802.687/0001-47, onde a empresa 
informa em sua resposta que não tem interesse de prorrogar a sua proposta, e pede 
desclassificação, sendo assim esta CEL/SVS desclassifica a empresa. Sendo assim, 
a presente sessão restou FRACASSADA. Encerrada a reunião às 18h00min, foi 
lavrada a presente Ata que, lida e narrada verdadeira, vai assinada pelos membros 
da Comissão Especial de Licitação. 

Macapá, 09 de julho de 2021. 
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