
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS                      

CNPJ:

AV. SANTA CATARINA, 1022

C.E.P.:

83.021.824/0001-75

89840-000 - Coronel Freitas - SC

 Número da ATA:     10/2022    (Sequência: 1)

PREGÃO PRESENCIAL

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

Nr.:  8/2022 - PR

13/2022

13/2022

17/02/2022

Folha:  1/1

 OBJETO DA LICITAÇÃO:

FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL OU INTERNACIONAL, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, ENTREGA,
TRANSFERÊNCIA, ENDOSSO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES, DESTINADO AS ATIVIDADES DO
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS, COM O MAIOR DESCONTO SOBRE A COMISSÃO OFERECIDA PELAS COMPANHIAS ÁREAS
SOBRE A EMISSÃO DE BILHETES NACIONAIS E INTERNACIONAL

Ata referente ao Processo Licitatório 13/2022, Edital de Pregão Presencial RP 08/2022, cujo objeto é a

FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL OU INTERNACIONAL, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO,

ENTREGA, TRANSFERÊNCIA, ENDOSSO, MARCAÇÃO/REMARCAÇÃO E REEMBOLSO DE BILHETES..    Aos dezoito

dias do mês de março de 2021, às 08h30min, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, reuniu-

se o pregoeiro titular e sua equipe de apoio, para abertura e julgamento das propostas e da documentação das

empresas participantes do certame licitatório.   Apresentaram tempestivamente os envelopes credenciamento, proposta

e documentação as seguintes empresas:    * NOAR TURISMO EIRELI-EPP  * ROTA CERTA AGENCIA DE VIAGENS  *

SUED LTDA    *SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA  *ESTAU VIAGEM E TURISMO EIRELI

Após o recebimento e análise da documentação referente ao credenciamento, verificou-se que a empresa que

entregaram os envelopes estão aptas a participarem do certame. Não houve questionamento da fase de

credenciamento.  Apenas o representante da empresa SUED LTDA, se fez presente na sessão para a etapa de lances.

Ato contínuo, foi disponibilizado os envelopes para que o licitante rubricasse, atestando a sua inviolabilidade, assim

como a equipe de apoio.   Após a pregoeira determinou a abertura dos envelopes contendo as propostas dos

participantes credenciados, sendo disponibilizado ao licitante e equipe de apoio para que conferissem a validade das

propostas e rubricassem as mesmas. Com a abertura dos envelopes das propostas verificou-se o empate das 05 (cinco)

empresas habilitadas, todas com desconto de 100%.   Foi realizado sorteio com acompanhamento da empresa

presente e toda equipe de apoio, certificando-o, ficando sorteada a empresa * NOAR TURISMO EIRELI-EPP.  Após a

pregoeira passou a lançar os licitantes e seus respectivos valores no sistema, classificando assim a empresa sorteada*

NOAR TURISMO EIRELI-EPP, conforme se verifica empate no quadro comparativo.  Após, passado a abertura do

envelope de habilitação da empresa vencedora, rubricados e conferidos por todos.   A empresa participante que foi

sorteada apresentou a documentação exigida no edital restando vencedora do item.   Em seguida, a pregoeira

questionou ao licitante quanto à intenção de promover recursos, onde houve a expressa renúncia do prazo legal.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a presente ata que será publicada no site da prefeitura.

 COMISSÃO:
Coronel Freitas,  18  de  Março  de  2022
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