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 PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL

Às  10:00 do dia 27 de Abril de 2018, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) e 
respectivos membros da Equipe de Apoio, para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
e documentação, cujo objeto é a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, para o fornecimento de 
passagens aéreas em voos regionais e nacionais, em classe econômica, mediante serviços de reserva, emissão e 
entrega dos respectivos bilhetes, para atender as necessidades das Secretarias de: Administração, Finanças, Gabinete 
da Prefeita, Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e 
Custeio do Tratamento fora do Domicílio, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus 
Anexos.. O(A) Pregoeiro(a) iniciou a sessão esclarecendo aos presentes como funciona o Pregão e os aspectos 
legais. Imediatamente o(a) Pregoeiro(a) solicitou aos Srs. representantes das proponentes que se identificassem, 
munidos de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento.

Participaram deste certame a(s) licitante(s) abaixo relacionada(s), com seu(s) respectivo(s) representante(s):

UNIDAS TURISMO-ME............................................ 14.414.552/0001-50

LUCIANO ROLIM DOS SANTOS                                C.P.F. nº 832.952.752-20

Para cada item cotado, a proposta inicial dos proponentes e seus respectivos lances estão expressos abaixo:

 Item: 00001 - PASSAGEM AÉREA SANTAREM/BELEM                                    

              Quantidade: 350,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           343,470 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:50:22                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:50:27                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00001 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    
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-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00002 - PASSAGEM AÉREA BELÉM/SANTARÉM                                    

              Quantidade: 360,000            Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           336,170 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:51:31                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:51:43                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00002 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00003 - PASSAGEM AEREA SANTAREM/BRASILIA                                 

              Quantidade: 46,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           890,470 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:52:06                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:52:09                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00003 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00004 - PASSAGEM AEREA BRASILIA/SANTAREM                                 

              Quantidade: 46,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram
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              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           674,930 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:52:33                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:52:35                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00004 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00005 - PASSAGEM AÉREA BELEM/BRASILIA                                    

              Quantidade: 69,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           567,270 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:52:53                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:52:54                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00005 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00006 - PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/BELÉM                                    

              Quantidade: 71,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           403,930 *   
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Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:53:14                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:53:16                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00006 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00007 - PASSAGEM AÉREA ALTAMIRA/BELÉM                                    

              Quantidade: 41,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           304,470 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:53:38                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:53:41                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00007 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00008 - PASSAGEM AÉREA BELÉM/ALTAMIRA                                    

              Quantidade: 41,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           311,170 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:53:59                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:54:04                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.
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Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00008 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00009 - PASSAGEM AÉREA SANTARÉM/ALTAMIRA                                 

              Quantidade: 65,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           613,470 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:54:19                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:54:22                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00009 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

Item: 00010 - PASSAGEM AÉREA ALTAMIRA/SANTARÉM                                 

              Quantidade: 65,000             Unidade de fornecimento: UNIDADE   

                                                                                

      * OBS.: Participaram  deste  item  os  licitantes abaixo selecionados, com

              suas respectivas propostas. As propostas assinaladas com (*) foram

              classificadas e os  proponentes  convocados para a fase de lances.

              As propostas assinaladas  com  (D)  foram desclassificadas pelo(a)

              Pregoeiro(a). Os lances  para este item foram efetuados pelo PREÇO

              UNITÁRIO.                                                         

                                                                                

Prop. Base    UNIDAS TURISMO-ME                        R$           613,470 *   

                                                                                

Habilitação   UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:54:39                   

                                                                                

Dec.vencedor  UNIDAS TURISMO-ME, Data: 27/04/2018 às 14:54:42                   

                                                                                

Após ser definido o menor preço unitário, cotado pela empresa UNIDAS TURISMO-ME.

Considerando que ninguém   manifestou   intenção   de   interpor  recurso,  o(a)

Pregoeiro(a) adjudicou o  item 00010 à licitante UNIDAS TURISMO-ME em 27/04/2018

às 14:55:08.                                                                    

                                                                                

-----------------------------------------------------------------------------   

.Finalizada a fase de lances e negociação procedeu-se à abertura do envelope “B” contento os documentos de 
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habilitação. O pregoeiro juntamente com a equipe de apoio fez a análise dos documentos de habilitação e verificou que 
as empresas apresentou todos os documentos de habilitação de acordo com o instrumento convocatório. O Pregoeiro 
declarou vencedora do certame  licitatório, a empresa UNIDAS TURISMO LTDA nos lotes nº 01 ao nº10. Todos os 
documentos foram rubricados pelos presentes na sessão. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e 
representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

                       PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO                           

                                                                             

   FUNÇÃO                     NOME                            ASSINATURA     

                                                                             

 Pregoeiro(a) MARCELO FERREIRA DOS SANTOS                 __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio CLEIDIANE DA SILVA MOTA                     __________________ 

                                                                             

 Equipe apoio SANTINEY PEREIRA CAMPOS                     __________________ 

                                                                             

            PARTICIPANTE(S) DO CERTAME                       ASSINATURA      

                                                                             

  UNIDAS TURISMO-ME                                      _______________________
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