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Pregão Presencial, menor preço por item, através da
Prefeitura Municipal de Óbidos - PA.
Contratação de Pessoa Jurídica para a aquisição de uma unidade móvel de saúde ambulância

tipo

A

-

Simples

remoção

tipo

Pick-up 4x4,

conforme

proposta

n°

11884.818000/1180-05, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Obidos/PA no exercício de 2019.

07 de fevereiro de 2019; às 9:00h.

Aos sete dias do m ê s de fevereiro do ano de dois m i l e dezenove, às 9:00h, a
Pregoeira do Município e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n°. 1.553 de 01 de
setembro de 2017 e o Sr. Jean Michel

Fernandes

Bentes -

Servidor Temporário

Comissionado da SEMSA, portador do RG: 7396499 e CPF: 785.820.912-49, reuniram-se
na sala de licitações na sede da Prefeitura Municipal de Óbidos, situada na Rua Deputado
Raimundo Chaves,

n" 338, Bairro

Centro -

CEP: 68.250-000 -

Óbidos/PA,

para

procederem à abertura referente ao processo licitatório supracitado conforme descrito nesta
Ata de Julgamento. Pontualmente às 09:00 horas, a Senhora Pregoeira declarou que
estavam abertos os trabalhos da presente licitação, quando foi constatado que não
compareceu nenhuma licitante. Em razão disso a Pregoeira declarou o certame deserto.
Nada mais havendo a tratar, a Senhora Pregoeira determinou que fosse encerrada a presente
sessão, do que para constar foi lavrada esta ata às 09:15h, que vai assinada pela Pregoeira,
equipe de apoio e demais presentes.

Pregoeira da PMO.
Portaria n° 1.553/2017
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