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Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, pontualmente às 09h00min 
(horário local), reuniram-se na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, em sessão 
aberta, situada à Rua Walterloo Prudente, n°. 253, 2° andar, sala 202 -Jardim Umuarama, nesta cidade, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação designada pela portaria de número 297/2018-GPM, composta 
pelos servidores Municípais, Lenival Estevão Alves (Presidente da Cl'L), Elisônia Neves do Nascimento e 
Simone Nogueira da Silva (Membros), para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao 
Processo Licitatório n° 007/2019, Tomada de Preço n° 003/2019 do Tipo Menor Preço global  para 
conhecer, examinar e avaliar as propostas referente à Contratação de empresa para a reforma da UBS 

etor Bela Vista (MARIA DE JESUS ALVES), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
Conforme especificações constantes no Edital e seus anexos. Os avisos de licitação foram publicados na 
Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) sob o protocolo de n°. 401225, edição n°. 33789; Dìário Oficial 
da União, seção 3, n° 18; no Diário do Pará B-10 e Diário Oficial do Município - FAMEP -Diário Oficial 
dos Municípios do Estado do Pará, ANO X N° 2158, ambos no dia 25/01/2019. O competente aviso foi 
publicado assim como também no quadro de avisos desta Prefeitura, TV SBT local, Ministério Público 
Federal sob o número de protocolo: PRM-RDO-PA-0000316/2019, Ministério Público de Redenção, 
Câmara Municipal de Redenção e OAB, ambos publicados no dia 29/01/2019, e sendo disponível no site: 
www.redencao.pa.gov.br. Dando inicio ao certame licitatório, o Presidente e a equipe de apoio constatou 
que nenhuma empresa compareceu ao certame. O presidente e a equipe de apoio aguardou um prazo de 
quinze (15) minutos de tolerância, como nenhum interessado compareceu, o presidente e a equipe de 
apoio sem mais nada a fazer deu por DESERTO o processo licitatório em questão, ficou decidido que o 
presidente marcará uma nova data para um novo processo licitatório. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente, declarou encerrada a presente reunião, 

~~ 
~p~a~ra constar, lavrei a pr sente Ata, que ]ida e 

aprovada será assinada pelos presentes. Eu, ~:~rx°r'~~?, ~. cQ,c IV~cc~~'~ (Elisônia Neves do 
Nascimento), Secretário desta reunião, que a subscrevi.»»»»»»»»»». 
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