CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJ Nº 78.114.121/0001-51
Praça são Francisco de Assis, 1583
Fone: (46) 3555-2168
camaraplanalto@hotmail.com – www.cmvp.pr.gov.br
85750-000
PLANALTO
PARANÁ
ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 15/2018
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, reuniu-se na sala de reuniões da
Câmara Municipal de Vereadores de Planalto PR, os membros integrantes da Comissão
Permanente de Licitação, nomeados pela Portaria 01/2018, tendo por finalidade promover a
análise do Processo nº 15/2018, referente a Contratação de Agência de Viagem para
Aquisição de passagens Aéreas. De análise a documentação observou-se a necessidade
desta entidade devidamente justificada para aquisição do mencionado serviço, sendo quatro
passagens na Linha Foz do Iguaçu/Brasília e quatro passagens na linha Brasília/Foz do
Iguaçu, notou-se ainda a disponibilidade de recursos para a devida contratação e
pagamento. Na sequência de análise das propostas levantadas e apresentadas, observouse a participação de três empresas participantes: PELIZZER TURISMO – com o valor total
de R$ 7.368,48 (sete mil trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos),
ESTAÇÃO LONDRES – com o valor total de R$ 7.183,96 (sete mil cento e oitenta e três
reais, noventa e seis centavos) e BELINI VIAGENS com o valor total de R$ 7.103,96 (sete
mil cento e três reais e noventa e seis centavos). Tendo em vista que o valor apresentados
pelas empresas está compatível com o praticado, deste modo, está comissão visando a
proposta mais vantajosa para o ente público, e atento aos dispositivos legais, uma vez
observado o pequeno valor a ser contratado determina o prosseguimento do presente
processo, dispensada a licitação em conformidade com o Art. 24, II, da Lei 8.666/93, restando
contratada por critério menor preço a empresa BELINI VIAGENS. Nada mais havendo o
presidente declara encerrada esta reunião da qual foi lavrada a presente ata que segue
assinada pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de
planalto PR.
Planalto, 15 de Maio de 2018.
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