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PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Paço Municipal - Avenida do Cerrado nº. 999 Bloco B Park Lozandes - 74884-900
Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br

Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 013/2014
Órgão interessado

Processo

Secretaria Municipal de Cultura

55748926/2014

Objeto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços correspondentes ao fornecimento
de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, traslados e hospedagens com
alimentação, por um período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Cultura CULTURA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.
Pregoeiro

Marcel Feliciano Teixeira - Decreto Municipal nº 097 de 10 de janeiro de 2014

Aos 05 dias do mês de Maio de 2014, reuniram-se o Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração da
Prefeitura de Goiânia e a Equipe de Apoio, para em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17
de julho de 2002 e alterações posteriores, procederem a análise dos autos relativos a este Pregão Presencial, com o
objetivo julgar e adjudicar a Licitação em questão, cuja sessão de abertura ocorreu no dia 24/04/2014, às 10h30min.
Assim, após análise da Proposta Ajustada, o Pregoeiro resolve ADJUDICAR o objeto desta licitação a empresa
vencedora, sendo o objeto no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), que ofertou o percentual de desconto de
8,10 % (oito, dez por cento), conforme planilha a seguir:
Resumo
Item

Quant.

Unidade

CNPJ

Sessão:

Descrição do Item
Razão Social

Marca

Tipo Lance

Posição

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 013/2014

09.215.207/0001-58 - SANTA EDWIGES TURISMO LTDA.
Item

Quant.

01

1

Unidade
Serviço

Material / Serviço
Contratação de empresa para prestação de
serviços correspondente ao fornecimento de
passagens aéreas e terrestre

Marca
SANTA EDWIGES

Unitário
8,10%

Total
8,10%

Concluída a fase de lances e negociações, foi declarada vencedora a empresa SANTA EDWIGES TURISMO LTDA. Em
seguida, o Pregoeiro procedeu à análise das documentações exigidas no Edital, e após o julgamento, a empresa foi
HABILITADA. Desta forma, o objeto desta licitação fica ADJUDICADO à licitante vencedora. Assim, o Pregoeiro
informou ao representante legal da empresa que a Proposta Ajustada deverá ser apresentada no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas. O resultado da licitação sera publicado no site: www.goiania.go.gob.br. Diante da ausência de
intenção de recursos, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, lavrando a presente Ata que, lida e achada conforme,
vai assinada por Ela, Equipe de Apoio e pelos Licitantes presentes até o final do certame.

Marcel Feliciano Teixeira - Pregoeiro Oficial
Decreto Municipal nº 097 de 10 de janeiro de 2014

Edson Rodrigues da Silva Filho - Equipe de Apoio
Decreto Municipal nº 794 de 07 de fevereiro de 2013

