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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL  Nº 024/2019 
 
Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 024/2019, cujo objeto 

de licitação é a seleção e contratação de empresas para o fornecimento de um veículo leve 

com motor 1.0 - (Convênio nº. 251/2018 – Norte Energia), para contratações futuras, 

conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta 

minutos, incluindo o período de tolerância, na Divisão de Suprimentos e Serviços da 

Prefeitura Municipal de Altamira, localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes nº. 3246, 

Bairro Esplanada do Xingu, na cidade de Altamira, estado do Pará, reuniu-se o Pregoeiro 

José de Arimatéia Alves Batista e a Equipe de Apoio composta por Cleonice da Silva 

Soares e Mayara Thais Andoke, ambos instituídos pela Portaria nº. 1804 de 17 de agosto de 

2018, para o recebimento dos envelopes de credenciamentos, propostas e documentos de 

habilitação para a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicação no 

Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 12/03/2019, Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil (União) edição nº. 048, seção 3, página nº. 206 do dia 12/03/2019, 

Diário Oficial do Estado edição nº 33.822, página nº. 85 do dia 12/03/2019, Jornal de 

Grande Circulação Diário do Pará caderno de economia do dia 12/03/2019 e no meio 

eletrônico no site Oficial da Prefeitura Municipal de Altamira, www.altamira.pa.gov.br no 

dia 12/03/2019, conforme comprovantes anexos ao processo, sendo que o presente processo 

foi considerado DESERTO, diante de tal situação resolvemos REPETIR a publicação do 

aviso de licitação conforme repetição publicação no Quadro de avisos da Unidade Gestora 

no dia 09/04/2019, Diário Oficial da República Federativa do Brasil (União) edição nº. 068, 

seção 3, página nº. 193 do dia 09/04/2019, Diário Oficial do Estado edição nº 33.847, 

página nº. 75 do dia 09/04/2019, Jornal de Grande Circulação Diário do Pará caderno de 

economia do dia 09/04/2019 e no meio eletrônico no site Oficial da Prefeitura Municipal de 

Altamira, www.altamira.pa.gov.br no dia 09/04/2019, conforme comprovantes anexos ao 

processo, tendo em vista a ampla divulgação, e considerando que nenhuma empresa fez a 

retirada e/ou solicitação do edital, diante do exposto o presente processo foi considerado 

DESERTO, onde iremos repetir a publicação do aviso deste Pregão Presencial, remarcando 

uma nova data para apresentação dos envelopes contendo: Credenciamento, Proposta e 

Habilitação, sem mais para tratar digno de registro, lavrei a presente ata a qual assino e será 

assinada pela equipe de apoio. 

 
 

_______________________________ 

José de Arimatéia Alves Batista 
Pregoeiro 

 ________________________________ 

Cleonice da Silva Soares 

Equipe de Apoio 

 

 
 

________________________________ 

Mayara Thais Andoke 
Equipe de Apoio 
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