ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2017-PMPM
Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 013/2017-PMPM, cujo o
objeto da presente licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema
de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para serviço de manutenção com reposição
de peças de motocicletas para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, para
contratações futuras, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, no Departamento de
Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Porto de Moz, localizada na Rua Simpliciano
Farias, S/Nº Sala 1 - Centro – CEP: 68330-000 – Porto de Moz/PA, reuniu-se o Pregoeiro Heleno
Figueiredo dos Santos e a Equipe de Apoio composta por Jairo Vieira Duarte Souto e Daiane Regina
Martins Gonçalves, todos designados pela Portaria nº. 004 de 13 de fevereiro de 2017, para o
recebimento dos envelopes de credenciamento, proposta de preços e documentos de habilitação para a
realização do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da
Unidade Gestora no dia 23/05/2017, no Diário Oficial da União seção nº. 3, página nº. 188 do dia
23/05/2017 e no jornal de grande circulação Diário do Pará, caderno Brasil B no dia 23/05/2017,
conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação, nenhuma empresa
fez a retirada do edital, tendo, portanto o Pregoeiro e sua equipe de apoio dado o processo como
Deserto:
Sem mais para tratar digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pela
equipe de apoio.
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