ATA DE LICITAÇÃO DESERTA
DATA: 09/02/2018.

HORÁRIO: 09:00 horas.

LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 024/2018.
OBJETO: Registro de preços para contratação de agência de viagens para prestação de serviços
(emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais) e correlatos.

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, deu-se início, na sala de
reuniões, no prédio da Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR, situado na Rua Alberto Stein, 466, Velha, em Blumenau, Santa
Catarina, da sessão pública para o recebimento de propostas e documentos relativos a licitação na
modalidade Pregão Presencial nº 024/2017, que tem por objeto registro de preços para contratação de
agência de viagens para prestação de serviços (emissão, remarcação e cancelamento de passagens
aéreas nacionais e internacionais) e correlatos, com a presença do Pregoeiro Sr. André Domingos
Goetzinger e da equipe de apoio formada pela Sra. Ana Claudia Hafemann e pelo Sr. Vitor Zanella Junior,
designados pelo Decreto nº 024/2017. Considerando que não compareceram licitantes interessados em
participar do certame regido pelo Edital de Licitação nº 022/2017, na modalidade Pregão Presencial, os
membros da Comissão Permanente de Licitação declararam a licitação deserta. Isto posto, o Pregoeiro, Sr.
André Domingos Goetzinger, no uso de suas atribuições, determinou o encerramento do presente Edital.
Após este ato, nada mais havendo digno de nota, esta Comissão declarou encerrada a sessão pública aos nove
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, com a lavratura da presente ata que segue assinada
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação presentes. Esta ata terá publicidade conforme
legislação e uma cópia afixada no quadro próprio de avisos oficiais da AGIR.

Comissão:
_____________________________

_____________________________

_____________________________

ANDRÉ DOMINGOS GOETZINGER

ANA CLAUDIA HAFEMANN

VITOR ZANELLA JUNIOR

PREGOEIRO

APOIO

APOIO
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