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ATA DE REALIZAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2019 

 

Aos onze (11) dias do mês de (02) Fevereiro de 2019, às dez horas, na sede da Câmara 
Municipal de Santana do Araguaia - PA, de ordem do Senhor Pregoeiro, onde se achava 
presente a equipe de apoio composta por James Dean Milhomem dos Santos e o 
senhor Claudio Ferreira Barbosa para dar abertura no procedimento licitatório, Pregão 
Presencial nº 001/2019. O referido Pregão tem como objeto: Aquisição de combustível 
(gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10) para ser utilizado na 
execução das atividades da Câmara Municipal de Santana do Araguaia - PA, 
exercício 2019. O referido processo foi publicado no Diário Oficial da União - DOU, sob o 
Nº 18, sexta feira, 25 de janeiro de 2019; Diário oficial do Estado – IOEPA, Nº 33789, na 
sexta feira, no dia 25 de janeiro de 2019, no jornal de grande circulação (jornal do para) e 
anexada no quadro de aviso da Câmara Municipal de Santana do Araguaia. No horário 
fixado pela a comissão compareceu o senhor DALCI FONSECA CORREIA, portador do 
CPF: 299.728.091 - 53, representando a empresa: MORAES E REIS LTDA, CNPJ: 
04.307.495/0001-57. A equipe de apoio através do seu segundo membro, declara aberta 
a sessão, recebe os envelopes e credenciamento das empresas presentes e faz constar 
que devido imprevisto com pregoeiro Sr. Advaldo Rodrigues da Silva, e a impossibilidade 
do mesmo comparecer para a Sessão, conforme justificativa apresentada e comprovada 
nos autos do presente processo licitatório, a Comissão, após determinação e ordem de 
autorização passada pelo Sr. Pregoeiro, recebe os envelopes de credenciamento, 
proposta e habilitação, devidamente lacrados que vai assinado pela equipe de apoio e 
pelos representantes das empresas presentes, e  faz constar que os mesmos ficara no 
poder da comissão e que a sessão continuará no dia 13/02/2019 as 10:00 horas, nas 
mesmas condições prevista  no edital. Nada mais havendo a relatar, lavrei a seguinte ata 
que passa a ser assinado pela equipe de apoio e pelos representantes das empresas 
presentes. 
 

 
 

JAMES DEAN MILHOMEM DOS SANTOS 
Membro 
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Membro 
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