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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

Na reunião realizada ás oito horas e trinta minutos do dia quatorze de Maio de 2019, para abertura, 

análise e julgamento das propostas comerciais e dos documentos de habilitação referente ao Pregão 

Presencial SRP n.º 016/2019, cujo objeto consiste REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE E AÉREA COMPREENDENDO: 

RESERVA EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES em trechos 

diversos no âmbito nacional, para o deslocamento de autoridades, servidores e colaboradores da  

Prefeitura, Secretarias Municipais, a Pregoeira concedeu a empresa M. DA C. DOS SANTOS 

PASSAGENS E TURISMO, inscrita no CNPJ/MF n° 30.508.044/0001-98, o prazo estabelecido 

na lei 123/2006 e no item 8.3.9- do instrumento convocatório de 5 (cinco) dias úteis para 

apresentação da regularidade do Alvará de funcionamento da empresa, exigido no item  8.3.2 - 

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou alvará de Licença para 

Funcionamento, relativo ao domicilio ou sede da licitante. DA DOCUMENTAÇÃO 

APRESENTADA: No dia 14 de maio de 2019 ás 18:51, a empresa  enviou via correio eletrônico: 

comprasigarapeacu@gmail.coma alvará de Licença para Funcionamento, relativo ao domicilio ou 

sede da licitante com data de emissão do dia 02/4/2019 e validade até 10/04/2020. DA ANÁLISE 

DA DOCUMENTAÇÃO: A documentação foi apresentada tempestivamente e após a análise da 

Pregoeira e Equipe de apoio concluiu-se que: a empresa comprovou por meio do Alvará de 

funcionamento da empresa sua atualização  para funcionamento,  a Pregoeira considerou a empresa 

HABILITADA. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Como nada mais foi tratado encerra-se a 

presente Sessão referente a avaliação de regularidade fiscal, referente ao Pregão Presencial SRP n.º 

016 /2019, lavrando-se a presente ata às 12:38 hrs do dia 15 de maio de 2019, que vai assinada pela 

pregoeira, equipe de apoio presente na ocasião da avaliação da documentação e de sua emissão em 

01 (uma) via de igual teor e forma. 
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