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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NQ 052/2018 

As 08h:30min (Horário de Brasília) do dia 30 de outubro de 2018, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro Joab Cubas de 
Aguiar, e a equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane 
Rodrigues Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.° 00284/2018 
de 03 outubro de 2018, para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao 
PROCESSO LICITÁTORIO N° 056/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à Aquisição de 01 (um) veículo de Transporte 
Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos 
de cárter eletivo no âmbito do sistema único de saúde - SUS, para atender as demandas 
do Fundo Municipal de Saúde deste Município de acordo com o Termo de Compromisso 
N° 1502761712291736537, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi 
publicado no Diário Oficial da União, seção 3 em 15 de outubro de 2018 n2  198, Diário 
Oficial dos Municípios do Estado do Pará- FAMEP, em 15 de outubro de 2018 n2  2088, 
e o competente aviso foi publicado ainda, no quadro de avisos desta Prefeitura e em 
jornal de grande circulação na região, diário do Pará em 17 de outubro de 2018. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira 
abriu a sessão pública, considerando que não houve empresa interessada em 
participar do certame. A pregoeira juntamente com a equipe de apoio declarou 
licitação Deserta. Após este ato, nada mais havendo a ser_tr-a-50, a ;pregoeira, 
declarou encerrada a presente reunião, e para constar, layre 21_pçeseiit,e/Ata, que lida 
e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 	  (Railane 
Barbosa Almeida), Secretário desta reunião, que a subscrevi. Ctrálaru do Norte - PA, 
as 09h5Omin de 30 de outubro de 2018>>>>>>>>>>>>>>>>». 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2018 

As 09h:00min (Horário de Brasília) do dia 26 de novembro de 2018, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro Joab Cubas de 
Aguiar, e a equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane 
Rodrigues Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.2  0284/2018 de 
03 outubro de 2018, para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao 
PROCESSO LICITÁTORIO N2  056/2018 PREGÃO PRESENCIAL N2  052/2018 DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à Aquisição de 01 (um) veículo de Transporte 
Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos 
de cárter eletivo no âmbito do sistema único de saúde - SUS, para atender as demandas 
do Fundo Municipal de Saúde deste Município de acordo com o Termo de Compromisso 
N° 1502761712291736537, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi 
publicado no Diário Oficial da União, seção 3 em 09 de novembro de 2018 n° 216, 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará- FAMEP, em 08 de novembro de 2018 

n2  2105 e ratificação dia 13 de novembro de 2018 n° 2108, e o competente aviso foi 
publicado ainda, no quadro de avisos desta Prefeitura e em jornal de grande 
circulação na região, diário do Pará em 09 de novembro de 2018. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão 
pública, considerando que não houve empresa interessada em participar do certame. 
A pregoeira juntamente com a equipe de apoio declarou licitação DESERTA. Após este 
ato, nada mais havendo a ser tratado, a Pregoeira, declarou encerrada a presente 
reunião, e para constar, lavr. i a presente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos • 
presentes. Eu, 	  (Francielle Keiber da Silva), Secretário desta 
reunião, que a subscrevi. Cumaru do Norte - PA, as 09h5Omin de 26 de novembro de 
2018>>>>>>>>>>>>>>>>». 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO N2  056/2018 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº  

As 09h:00min (Horário de Brasília) do dia 19 de dezembro de 2018, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Cumaru do Norte, na sala de licitação, reuniram-se o pregoeiro Joab Cubas de 
Aguiar, e a equipe de apoio Edivaldo Silva Araújo, Walter Machado das Chagas e Liliane 
Rodrigues Honorato (membros), designados pelo Decreto Municipal N.° 0284/2018 de 
03 outubro de 2018, para a condução dos procedimentos administrativos relativo ao 
PROCESSO LICITÁTORIO Nº 056/2018 PREGÃO PRESENCIAL N2  052/2018 DO TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM, destinado à Aquisição de 01 (um) veículo de Transporte 
Sanitário Eletivo destinado ao deslocamento de usuários para realizar procedimentos 
de cárter eletivo no âmbito do sistema único de saúde - SUS, para atender as demandas 
do Fundo Municipal de Saúde deste Município de acordo com o Termo de Compromisso 
N° 1502761712291736537, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi 
publicado no Diário Oficial da União, seção 3 em 06 de dezembro de 2018 n° 234, 
Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará- FAMEP, em 06 de dezembro de 2018, 
e o competente aviso foi publicado ainda, no quadro de avisos desta Prefeitura e em 
jornal de grande circulação na região, diário do Pará em 06 de dezembro de 2018. 
Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeira 
abriu a sessão pública, considerando que não houve empresa interessada em 
participar do certame. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio declarou 
licitação DESERTA. Após este ato, nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, 
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declarou encerrada a presente reunião, e para constar, 
e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 
Keiber da Silva), Secretário desta reunião, que a subscre 
09h1Omin de 19 de dezembro de 2018>>>>>>>>>>>>>>>>>>. 
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