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Às dez horas do dia vinte e três de dezembro de dois mil e quinze, reuniram-se a Pregoeira e equipe de 

apoio, situada na sala de reunião na sala do Departamento de Licitação na Câmara Municipal de 

Marituba/PA, Av. João Paulo II, s/n - Dom Aristides, Marituba – PA, composta pelos membros 

Débora Raquel Fontel Reis - Pregoeira,  Joel Salgado de Castro e Marqueiza Vaz Abreu – equipe de 

apoio, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015  para recebimento do credenciamento, 

propostas de preços e habilitação, cujo objeto é Contratação de empresa para a prestação dos serviços 

de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de 

passagens aéreas e serviços correlatos, no âmbito nacional (trechos interestaduais e intermunicipais) 

para atender as demandas da Câmara do Município de Marituba/PA. A publicidade se deu através do 

quadro de aviso da Câmara Municipal de Marituba, imprensa oficial do Estado e no jornal de grande 

circulação, e no portal dos jurisdicionados. A Pregoeira iniciou o certame solicitando o 

credenciamento da empresa presente. Compareceu a empresa: Boeing Viagens e Turismo Eireli – EPP 

CNPJ: 00.824.384/0001-67 representada pela Sra. Rose Mary Faraco Larrat RG nº 1308597 2ª via 

SSP/PA e CPF nº 257.942.992-15.  De acordo com a Lei 123/2006 art. 49 inciso II: - não houver um 

mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de 

pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no 

instrumento convocatório. Não havendo os 03 (três) fornecedores para competição, comprovando a 

inviabilidade, considera de acordo com o item 3.3.1 do edital, que todos os interessados podem 

participar da licitação, prosseguindo,  a pregoeira, analisa o credenciamento, a licitante atendeu as 

exigências do credenciamento. Dando continuidade ao certame inicia registrando o valor da taxa de 

agenciamento.  

ITEM 01 - LICITANTE 01:  

RODADA 
EMP.1 

Boeing Viagens e Turismo Eireli – EPP 

Menor Taxa de agenciamento 70,00 

Após, registrado o valor da taxa, a Pregoeira pergunta qual o menor preço da taxa, a licitante ressalta 

que o valor já apresentado é considerado para a empresa o limite do valor. Encerrando a fase da 

proposta de preços, solicita o envelope de habilitação, sendo examinado, conferidos e rubricados por 

todos, aberto o envelope, constatou que a empresa Boeing Viagens e Turismo Eireli – EPP apresentou 

a certidão de falência e concordata vencida e não apresentou o alvará municipal,  diante disto, a 

pregoeira decide inabilitar a empresa pela certidão de falência e concordata. E em conformidade com a 

lei 8.666/1993 art. 48 § 3º - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 

apresentação da nova documentação... A pregoeira abre o prazo de oito dias úteis para apresentação do 

documento acima mencionado, que seja entregue no protocolo geral da Câmara Municipal de 
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Marituba/PA  no horário das 08:00hs às 14:00hs  de segunda a sexta-feira até do dia 15/01/2016.  O 

alvará municipal dando – se o prazo de cinco dias úteis de acordo com a Lei 147/2014, devendo ser 

protocolado até o dia 11/01/2016 no horário das 08:00hs às 14:00hs  de segunda a sexta-feira. E 

quando perguntada se abrirá do eventual direito de interpor recurso, a licitante presente não entrará 

com recurso acerca do presente certame. Nada mais digno de registro, a Pregoeira e equipe de apoio 

agradeceu ao presente e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando de acordo, 

pede a todos os presentes que assinem.                       
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____________________________ 

Débora Raquel Fontel Reis 

Pregoeira 
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Joel Salgado de Castro    Marqueiza Vaz Abreu  

Equipe de apoio                                            Equipe de apoio 

 

 

PARTICIPANTE DO CERTAME: 
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