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“ATA DOS TRABALHOS DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO APRESENTADOS NA LICITAÇÃO MODALIDADE "PREGÃO 
PRESENCIAL DE N.º 018/2017” 

Processo n.º 018.2017. 01 
Modalidade: Pregão Presencial n.º 018/2017 

DATA: 30/03/2017.  
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 aérea e 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, conforme cronograma Prefeitura Municipal de Pau D’arco. Licitação regida pela Lei 
n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei n.º 8.883/94. 
 

 

 

Às nove horas do dia Trinta e Um do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na Prefeitura 

Municipal de Pau D´Arco, na sala onde funciona a CPL. (Comissão Permanente de Licitação), e sessão pública de 

licitação na modalidade pregão presencial, situado na Av. Boa Sorte, s/n.º, Setor Paraíso, CEP: 68.545-000, o 

Pregoeiro, Joao Gutenbergue de Souza, designado pela Portaria n.º 015 de 06 de janeiro de 2017, bem como a 

equipe de apoio composta pelos assistentes, Jose D’arc Ferreira de Sousa  e Celio Lopes da Silva. O Aviso de 

Edital de Licitação foi publicado no mural da Prefeitura, na Imprensa Nacional (Diário Oficial da União), Imprensa 

Oficial do Estado do Pará – IOEPA, Jornal de Grande Circulação . Não apareceu interessado em retirar o Edital. 

Procedendo à abertura da sessão pública para recebimento e julgamento das propostas e dos documentos de 

habilitação apresentados no certame descrito em epígrafe. Considerando que empresa adquiriu o Edital da 

Licitação; ninguém compareceu para obter informação sobre o certame. O pregoeiro explica que esse tipo de 

situação é considerado que a licitação não acudiu interessados, sendo chamada na administração pública de 

LICITAÇÃO DESERTA, e que será solicitado para publicar novo certame com o mesmo objeto. Nada mais havendo 

a ser tratado, às 09h30m (nove horas e trinta) foi encerrada a Sessão, da qual lavrou-se a presente Ata que vai 

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

 

  

 

Joao Gutenbergue de Souza 
Pregoeiro 

Portaria n.º 015 de 06 de janeiro de 2017 
 
 
   

   Jose D’arc Ferreira de Sousa                                                                                          Celio Lopes da Silva 
                     (Assistente)                                                                                                             (Assistente)  
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