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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 
 

Ata de abertura de licitação na modalidade  Pregão Presencial 032/2018, cujo objeto de 

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

GÁS DE COZINHA, para manutenção do FMS, conforme especificações constantes do 

Termo de Referência (Anexo I). 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, na 

Sala do Setor de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde de Altamira – Fundo 

Municipal de Saúde, localizada na Travessa Paula Marques nº. 192 - Bairro Catedral, 

Altamira/PA, reuniu-se a Pregoeira Marcilene Oliveira Miléo e a Equipe de Apoio 

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

Decreto nº. 558 de 12 de abril de 2018, e a Servidora do FMS Srª Miracelma Teixeira 

Martins Bezerra, para analise do Ofício nº 25593/2018/NAE/PA/Regional/PA – CGU  

datado de 21 de dezembro de 2018 recebido via e-mail as 17:38 minutos, solicitando 

informações a cerca dos Processos Licitatórios do Fundo Municipal de Saúde de Altamira, 

que seriam realizados no dia 24/12/2018, sugerindo uma avaliação criteriosa a 

conveniência e oportunidade de realizar os certames na da indicada. A Pregoeira e equipe 

de apoio resolvem acatar a sugestão do CGU e informar que será realizada uma nova 

abertura do referido certame no dia 03/01/2019 no mesmo local e horário indicado no 

Edital do mesmo. Informamos ainda que o  processo de licitação em epígrafe teve suas 

publicações no Quadro de avisos da Unidade Gestora no dia 11/12/2018, no Jornal de 

Grande Circulação Diário do Pará do dia, Caderno de Economia no dia 12/12/2018, Diário 

Oficial da União Edição nº. 238, seção 3, página 217 do dia 12/12/2018, e no site da 

Prefeitura Municipal de Altamira: www.altamira.pa.gov.br no dia 13/12/2018, conforme 

comprovantes anexados ao processo, e tendo em vista a ampla divulgação somente 02 

(duas) empresas fizeram a retirada e/ou solicitação do edital, conforme a seguir: MARINA 

DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 13240.512/0001-77 e SANTAGAS EIRELI - ME - 

CNPJ: 26.222.439/0001-52, sendo enviaremos para as referidas empresas através de email 

o comunicado da suspensão do referido certame e posterior data de abertura. Sem mais 

para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pela  equipe 

de apoio. 

______________________________ 

Marcilene O. Miléo 

Pregoeira 

 

 ___________________________ 

Rosilene de Almeida Braga  

Equipe de Apoio 

 

_____________________________ 

Thielly Cristina Moraes Sales 

Equipe de Apoio  

 ___________________________ 

Miracelma Teixeira M. Bezerra 

Servidora Municipal 
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