
                                      
                                              

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de Soure 

Comissão Permanente de Licitação 

                             2ª Rua Nº. 381 – Centro / CNPJ 05.133.863/0001-50 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2016/PMS 
 
ATA DE ABERTURA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 009/2016/PMS, 
CUJO OBJETO É: “Sistema de registro de preço para 
aventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e 
Água Mineral, devidamente relacionando e especificado no 
Termo de Referência – Anexo II do edital durante 12 (doze) 
meses conforme descritivo do objeto, bem como detalhamento 
e as especificações e diretrizes pontuadas no edital”. 

No dia vinte e oito de março do ano de dois mil e dezesseis, às doze horas, na 

cidade de Soure no Estado do Pará, no Auditório da Prefeitura Municipal de Soure – 

sito á Segunda Rua nº 381, esquina com a Travessa 14, Bairro centro, reuniu-se o 

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Soure Sr. ELIOMAR DA SILVA 

NASCIMENTO, o Presidente desta Comissão de Licitação, Sr. Henrrik Luibran 

Oliveira e sua equipe de apoio composta pelo Sr. José Luciano Cavalcante, Sra. 

Jéssica Marina Raiol Fôro e o Sr. Almir da Silva Figueiredo, nomeados através de 

portaria, abaixo assinados para proceder à abertura do presente processo licitatório, 

que tem como objetivo selecionar por meio de disputa justa a proposta mais 

vantajosa para a aventual aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP e Água 

Mineral, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Promoção e 

Assistência Social, devidamente relacionando e especificado no termo de 

referência – Anexo II do edital durante 12 (doze) meses.  

Não havendo a presença de nem um participante ao processo, o mesmo foi 

declarado DESERTO pelo Sr. Pregoeiro. Nada mais havendo a tratar, eu Jéssica 

Marina Raiol Fôro____________________________, que secretariei e lavrei a 

presente ATA, assino com os demais presentes. 

 

PREGOEIRO:___________________________ 

 

EQUIPE: ______________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 


