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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019 
 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 004/2019, cujo 

objeto de licitação é a seleção e contratação de empresas do ramo pertinente para o 

fornecimento de: GÁS MEDICINAL (OXIGÊNIO), conforme termo de referência 

no Anexo I. 

 

 

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 

quarenta minutos, incluindo o período de tolerância, na Sala de licitações da Secretaria 

Municipal de Saúde/FMS, localizada na Trav: Paula Marques nº. 192, Bairro Catedral, 

Altamira/PA, reuniu-se a Pregoeira Miracelma Teixeira Martins Bezerra e Equipe de 

Apoio composta por Rosilene de Almeida Braga e Thielly Cristina Moraes Sales, 

designados pelo Decreto nº. 558 de 12 de abril de 2018, a servidora municipal Srª 

Marcilene Oliveira Miléo, os membros da Comissão de Fiscalização e Finanças e 

Controle e Avaliação do Conselho Municipal de Saúde de Altamira os Srs. Silvano 

Fortunato da Silva e José Domingos Pereira e da Assessora Jurídica do Fundo 

Municipal de Saúde a Srª Carla Domiciano de Souza (OAB/PA 14.535), para o 

recebimento dos envelopes de credenciamento, propostas de preços e documentos de 

habilitação para a realização do processo de licitação em epígrafe, conforme 

publicações no Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 21/02/2019, no jornal de 

grande circulação Diário do Pará caderno de economia no dia 21/02/2019, no Diário 

Oficial da União edição nº. 38, Seção 3, página nº. 201 do dia 22/02/2019 e no site 

oficial da Prefeitura Municipal de Altamira no endereço www.altamira.pa.gov.br no 

dia 25/02/2019, tendo em vista a ampla divulgação 03 (três) empresas fizeram a 

retirada do edital conforme a seguir: A. DE SOUZA SILVA COMÉRCIO DE GASES 

INDUSTRIAIS - CNPJ: 29.187.356/0001-68 (OXINORTE) – BRASIL NORTE 

COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP – CPNJ: 

34.640.631/0001-97 (DISTRIBUIDORA BRASIL NORTE); J CARNEIRO 

COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES EIRELLI - EPP – CNPJ: 24.149.654/0001-

40 (AIR GÁS), sendo que as empresas acima citadas fizeram a retirada do Edital nos 

sites, exceto a empresa BRASIL NORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA – EPP, que foi mandado via e-mail conforme comprovante 

anexado ao processo. Sendo que as empresas acima citadas compareceram no dia e 

hora marcada para o recebimento dos envelopes contendo credenciamentos, propostas 

de preços e documentos de habilitação, a Pregoeira e sua equipe de apoio deram 

continuidade ao processo de licitação em epígrafe, onde iniciamos com abertura do 

envelope “A”, empresas: A. DE SOUZA SILVA COMÉRCIO DE GASES 

INDUSTRIAIS - CNPJ: 29.187.356/0001-68 – (OXINORTE) está representada pelo 

seu procurador o Sr. WILKER COSTA DE SOUZA, portador da Carteira Nacional da 

http://www.altamira.pa.gov.br/
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Habilitação nº 05989783907 DETRAN PARÁ e do CPF nº 021.531.892-76; a empresa 

BRASIL NORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – EPP 

– CPNJ: 34.640.631/0001-97 está representada pelo seu sócio proprietário o Sr. 

MANUEL REBELO TENÓRIO, portador do RG nº 6274852 – PC/PA e do CPF nº 

050.528.312-34; a empresa J CARNEIRO COMÉRCIO ATACADISTA DE GASES 

EIRELLI - EPP – CNPJ: 24.149.654/0001-40 (AIR GÁS) está representada pelo seu 

proprietário o Sr. JERRY LEMOS CARNEIRO, portador da Carteira Nacional de 

Habilitação nº 03275545914 e do CPF/MF nº 007.306.301-02; foi perguntado aos 

licitantes se tinham algum argumento a respeito dos documentos de credenciamentos e 

todos concordaram com prosseguimento do certame, sendo que todas as empresas 

presentes estão credenciadas e aptas a prosseguirem no certame licitatório. 

Prosseguimos com o certame onde se deu o início a abertura do envelope “B” onde os 

mesmos contém as propostas de preços, após análise e visto de todos os presentes, 

ficou constado que a empresa A. DE SOUZA SILVA COMÉRCIO DE GASES 

INDUSTRIAIS - CNPJ: 29.187.356/0001-68 – (OXINORTE) não colocou em sua 

proposta comercial o fabricante do produto objeto desta licitação, mas como a marca e 

o fabricante são os mesmos foi considerado irrelevante e demos sequencia ao certame; 

a pregoeira deu inicio a uma negociação direta com os licitantes onde os mesmos 

foram, incentivados a baixarem  os preços ora apresentados por escrito, onde os preços 

estão registrados nos Mapas que faz parte integrante desta Ata. Foi dado continuidade 

ao certame com a abertura do envelope “C” contendo os documentos de habilitação da 

empresa vencedora na fase dos lances, onde ficou constatado que a mesma não possuía 

em sua habilitação o Termo de encerramento do balanço e também o mesmo se 

encontra inconsistente, ficando a mesma inabilitada no Sub-Item 10.11 do Edital do 

referido certame. A Pregoeira retomou o procedimento a partir da fase de julgamento 

da proposta, examinando a proposta subsequente e, na ordem de classificação sub-item 

10.12 do Edital. Passamos para a negociação com a segunda classificada na fase dos 

lances a empresa BRASIL NORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS E 

FERRAMENTAS LTDA – EPP – CPNJ: 34.640.631/0001-97, onde os preços estão 

registrados nos mapas que é parte integrante desta Ata. A comissão de Licitação e 

todos os presentes examinaram os documentos de Habilitação da segunda empresa 

classificada na fase de lances estando a mesma habilitada sendo que as empresas 

presentes renunciaram a qualquer argumento neste certame, inclusive na fase 

habilitação, eu Miracelma T. Martins Bezerra, pregoeira deste certame, adjudico a 

empresa: BRASIL NORTE COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

LTDA – EPP – CPNJ: 34.640.631/0001-97 venceu os LOTES: 01 valor R$ 

1.877.016,00 (Um Milhão Oitocentos e Setenta e Sete Mil e Dezesseis Reais), LOTE 

02 valor R$ 206.640,00 (Duzentos e Seis Mil Seiscentos e Quarenta Reais), LOTE 03 

valor R$ 8.418,00 (Oito Mil Quatrocentos e Dezoito Reais). O Envelope contendo 

Documentos de Habilitação da empresa J CARNEIRO COMÉRCIO ATACADISTA 

DE GASES EIRELLI - EPP – CNPJ: 24.149.654/0001-40 (AIR GÁS) foi devolvido 

ao seu proprietário, pois a empresa não venceu nenhum item. Encaminho o presente 
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processo a Secretária Municipal de Saúde de Altamira a Srª Kátia Lopes, Ordenadora 

de Despesas para efeito de homologação da empresa vencedora, sem mais para tratar 

digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pelos 

representantes presentes e equipe de apoio. 

 

 

_______________________________ 

       Rosilene de Almeida Braga  

             Equipe de Apoio 

_____________________________ 

A. DE SOUZA SILVA COMÉRCIO 

DE GASES INDUSTRIAIS - 

OXINORTE 

                   Participante 

 

 

 

________________________________ 

Thielly Cristina Moraes Sales 

             Equipe de Apoio 

                                                                                 _______________________ 

                   J L CARNEIRO AIR GÁS 

                                        Participante 

                                                              

                           

 

 

 

_______________________________ 

              Marcilene Oliveira Miléo 

                  Servidora Municipal 

 __________________________ 

    Silvano Fortunato da silva 

               CMS -FMS 

 

 

 

 

  __________________________ 

        José Domingos Pereira 

               CMS -FMS 

 

_______________________________ 

Miracelma Teixeira Martins Bezerra 

                      Pregoeira 

 _________________________________ 

      DISTRIBUIDORA BRASIL NORTE 

                        Participante 
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