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“2ª ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E JUGALMENTO DAS 
PROPOSTAS ”. 

 
Processo Administrativo nº. 033.2019.01 

 
Modalidade: Pregão Presencial nº. 9/2019-026PMPD 

DATA: 21/01/2020.  
Hora: 09h00m. 
   
OBJETO: Registro de Preço visando futura contratação de empresa especializada em prestação de 
serviço de natureza continuada por intermédio de operadora ou agência de viagens para 
fornecimento de passagem terrestre com destinos nacionais e operacionalização de reservas, 
emissão, marcação e remarcação e cancelamento de passagens de interesse da Prefeitura 
Municipal de PAU D'ARCO.. 
 

Às 09 horas do dia onze do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Prefeitura Municipal 

de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Boa 

sorte, s/nº, setor paraíso, cep: 68.545-000, o pregoeiro, João Gutenbergue de Souza, designado pela 

decreto n.º 017/2019 - gpm/pd de 09 de janeiro de 2019, bem como a equipe de apoio composta pelos 

assistentes, Valquirene Alves da Silva e Gilvan Costa de Oliveira. Reunidos para Abertura e Julgamento 

das proposta. O pregoeiro iniciou a sessão e constatou que nenhuma empresa compareceu no dia e hora 

marcada para realização do certame, sendo assim o pregoeiro declarou a Licitação Deserta, conforme 

preceitua a legislação e nova convocação será feita em momento oportuno quando será feita a publicação 

de novo licitação para atendimento deste objeto conforme a necessidade da Prefeitura Municipal. Nada 

mais havendo a ser tratado, às 09h25m foi encerrada a Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai 

assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio ............................................................................................ 

 

 

 

       PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO                            

                                                                              

   FUNÇÃO NOME ASSINATURA      

                                                                              

 Pregoeiro    JOÃO GUTENBERGUE DE SOUZA                      __________________  

                                                                              

 

                                                                                          

 Equipe apoio VALQUIRENE ALVES DA SILVA                      __________________  

                                                                              

 

Equipe apoio GILVAN COSTA DE OLIVEIRA     __________________  
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