
 

  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CNPJ: 05.139.464/0001-05 

Rodovia Almeirim/Panaicá, nº. 510 – centro – CEP:68.230-000 – Almeirim/Pará-E-mail: licitacaoalmeirim@gmail.com 

ATA DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 023/2020 - PMA 

 

OBJETO: Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de 
passagem aérea nacional e internacionais e passagens fluviais, destinados ao atendimento da Prefeitura, 
Secretarias e Fundos do Município de Almeirim/PA.  
 
DATA DA SESSÃO: 01/04/2020. 
HORÁRIO: 08h00min 
 
Às oito horas do dia um do mês de abril do ano dois mil e vinte, na sala da Comissão de Licitação da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, Rodovia Almeirim/Panaicá, nº 510 – Centro - CEP: 68.230-000 – 
Almeirim/Pará– Brasil realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
proposta de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na 
modalidade Pregão Presencial SRP Nº 023/2020-PMA cujo objeto é o Registro de Preços para eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, 
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e 
internacionais e passagens fluviais, destinados ao atendimento da Prefeitura, Secretarias e Fundos do 
Município de Almeirim/PA, conforme especificações contidas no termo de referência. Presentes o Pregoeiro, 
FAGNER MIRANDA MENDES, bem como os componentes da equipe de apoio, BENEDITO MACEDO 
FERNANDES e MERIAN DA GAMA SOARES. No horário definido no Edital (08h00min) o Pregoeiro deu 
como aberta a Sessão Pública, não havendo nenhuma empresa presente na abertura da sessão, resolvem 
abrir um prazo de tolerância de 30 (trinta) minutos para o comparecimento de interessados na realização do 
Pregão Presencial SRP 023/2020. Após o prazo supracitado dado pelo Pregoeiro, não houve interessados em 
credenciar para a participação da mesma. Após o término do prazo concedido foi constatada que não houve 
de fato interessado na participação do certame. O Pregoeiro informou a Comissão Permanente de Licitação e 
com decisão conjunta resolvem declarar esta sessão como DESERTA, conforme consta em ata, concluídos 
os procedimentos relativos ao PP.SRP. Nº023/2020 o mesmo será encaminhado ao departamento Jurídico 
para parecer conclusivo. Nada mais havendo, foi lavrada esta ata. 
 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
 
 

FAGNER MIRANDA MENDES 
PREGOEIRO 

Dec. Nº 278/2019-PMA/GAB 
 
 

BENEDITO MACEDO FERNANDES     MERIAN DA GAMA SOARES 
EQUIPE DE APOIO      EQUIPE DE APOIO 
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