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ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2016 
(DESERTA) 

 

Ata de abertura de licitação na modalidade de Pregão Presencial SRP n.º 003/2016, cujo 

objeto de licitação é a seleção e contratação de empresas com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal para prestação de serviço, por 

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de 

passagens aéreas nacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone), conforme 

termo de referência no Anexo I. 

 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e dez 

minutos, incluindo o período de tolerância, no Departamento de Licitações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Prainha, localizada na Rodovia PA 419 s/nº, São Sebastião – CEP. 

68.130-000 – Prainha – Pará, reuniu-se o Pregoeiro Jozimar dos Santos Silva e a Equipe de 

Apoio composta por Armando Francisco de Oliveira Filho e Wilfredo Azevedo de 

Medeiros, ambos designados pela Portaria nº. 003-A de 02 de janeiro de 2015, para o 

recebimento dos envelopes de credenciamentos, propostas e documentos para a realização 

do processo de licitação em epígrafe, conforme publicações no Quadro de avisos da Unidade 

Gestora no dia 08/01/2016, no Diário Oficial da União, Edição nº. 5, seção 3, página nº. 203 

do dia 08/01/2016 e no Diário Oficial do Estado nº 33.045 de 08 de janeiro de 2016, Página 

nº 53, conforme comprovantes anexos ao processo, tendo em vista a ampla divulgação 

nenhuma empresa fez a retirada do edital, assim declarado como DESERTO o presente 

certame, e comunicado a autoridade superior para provável repetição. Sem mais para tratar 

digno de registro, lavrei a presente ata, a qual assino e será assinada pelos representantes 

presentes e equipe de apoio. 
 

 

 

_______________________________ 

Jozimar dos Santos Silva 

Pregoeiro 

 

 

_______________________________ 

Wilfredo Azevedo de Medeiros 

Equipe de Apoio 

 

 

 

________________________________ 

Adalberto dos Santos Pinheiro 

Equipe de Apoio 

 

 


