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ATA DE REUNIÃO REALIZADA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA 
ECONÔMICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 041/2018, PROCESSO N°. 6.129/2018. 

 
 

Às 09h do dia 11 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão, Sr. 

Leônidas Vieira Barreto Figueiredo, membros da Equipe de Apoio, Sr. Ilson José Junca, 

Srª Luciana da Silva Shimakura e o Sr. Valério Nascimento Bourguignon, designados 

pelo Decreto Municipal 1.380/2018 em atendimento às disposições contidas na Lei 

10.520/02, para análise e julgamento das PROPOSTAS ECONÔMICAS e 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, das empresas interessadas em participar do 

certame relativo ao Pregão Presencial nº. 041/2018, referente ao Processo nº 

6.129/2018, que tem como objeto Contratação de Empresa Especializada na 

prestação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, 

incluindo aquisição e reserva de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias, 

visando atender aos deslocamentos do Prefeitos e demais servidores da Prefeitura 

Municipal de Piúma, em atendimento as necessidades do município de Piúma/ES, em 

conformidade com as disposições contidas no Edital do Pregão em referência. Registra-

se que nenhuma empresa compareceu ao certame até às 9h15m, horário previsto no 

edital para finalizar o credenciamento, registrando aqui, que após esse horário nenhuma 

outra proposta pode ser aceita. Embora não tenha havido credenciados, a empresa 

Aeromix Agencia de Viagens e Turismo Eireli ME, inscrita no CNPJ 12.146.604/0001-

20 encaminhou envelope nos termos do instrumento convocatório, recebido por esta 

comissão em 09/10/2018 às 12h15m, tendo sua participação aceita. Registra-se que a 

falta de representante legal no momento do certame incide na renúncia de interposição 

de recurso. Considerando que nenhuma outra empresa apresentou proposta, o pregoeiro 

seguiu para abertura do Envelope de nº 01 – Proposta Comercial, da proponente, 

registrando-se o percentual de desconto apresentado conforme Mapa de Apuração em 

seguida. Em seguida foi repassado à comissão para análise e assinatura das propostas. 

Considerando a falta de representantes legais credenciados, não foi possível realizar os 

lances verbais. Nestes termos, registra-se a proposta para os itens conforme segue a 

baixo: 
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Item 01: 
De acordo com o Mapa do Pregão, a empresa Aeromix Agencia de Viagens e Turismo 
Eireli ME, sagrou-se arrematante, apresentando proposta para o item, no percentual de 
desconto de -3% (três por cento negativo);  

Lote 02: DESERTO. 
 
Seguindo para a fase de HABILITAÇÃO, abriu-se o envelope de Nº 02 da Empresa 
Aeromix Agencia de Viagens e Turismo Eireli ME, arrematante do item 01, 
constatando-se que a empresa atendeu todas as exigências constantes no instrumento 
convocatório, sendo declarada habilitada. Os documentos foram repassados aos 
membros da Comissão para análise e assinatura. 
  
O pregoieiro sagrou a empresa Aeromix Agencia de Viagens e Turismo Eireli ME 
vencedoras do certame para o ITEM 01, declarando DESERTO o ITEM 02.  
 
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada 
pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e licitantes presentes. 
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