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ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 - PARANACIDADE 
 

As quatorze horas do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezessete, na sala de reunião 

do PARANACIDADE, em sessão pública, reuniram-se sob a presidência da pregoeira Srª. 

PATRICIA BROCHADO BARRETO, Sr. DELCIO CHICORA, como membro da 

equipe de apoio, a fim de proceder ao recebimento e abertura das propostas para 

Contratação de empresa especializada para reservas de hospedagem em hotéis nacional e 

internacional.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a sessão, a Senhora Pregoeira esclareceu que a licitação em apreço é regida pela Lei 

Estadual 15.608, pela Lei Complementar 123/06 de 14 de dezembro de 2006, Constituição 

do Estado do Paraná, Artigo 27, Inciso XXI e pela Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações posteriores.----------------------------------------------------------------------------- 

Solicitaram edital os seguintes interessados: Requisitantes : 1- DECOLANDO 

TURISMO com CNPJ nº 05.917.540/0001-58, 2- CORE SERVICE DIFERENCIAL 

EM EVENTOS – CNPJ não informado, 3- CR TURISMO com CNPJ Nº 

09.452.599/0001-79 4- TRAVEL LNX com CNPJ nº 20.213.607/0001-67, 5-ACÁCIA 

TURISMO com CNPJ não informado e 6 – LAH EVENTOS EIRELLI M 7- 

BREMATUR PASSAGENS E TURISMO - PREMIER TURISMO com CNPJ 

nº.82.524.232/0001-03 8- EVENTOS TTA - TITA e WEBTRIP AGÊNCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA ME CNPJ nº: 07.340.993/0001-90. ------------------------- 

Em seguida, a Srª Pregoeira deu início ao procedimento de credenciamento da proponente 

presente e recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação. Foi credenciada a seguinte 

Empresa: PREMIER TURISMO representada por Matheus Felipe Kupcka Rodrigues.-----

Após o credenciamento, a Pregoeira lembrou ao interessado que o critério para este 

certame, será o de maior percentual de desconto, adotado pelo proponente em relação a 

Tarifa Net, sobre o valor da(s) reserva(s) de Hotel(éis). Na sequência, procedeu à abertura 

e análise do envelope contendo a Propostas de Preços, apresentada pela única empresa. Foi 

verificada e aceita a seguinte proposta : PREMIER TURISMO com taxa de desconto de 

1% (um por cento).--------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência a Pregoeira solicitou lances ao único proponente presente. O representante da 

Premier Turismo, informou da impossibilidade de oferecer lance, porque a taxa de desconto 

de 1% (um por cento) concedida em sua proposta de preços, sobre o valor da reserva de 

hotéis, já é o menor desconto possível, porque o critério é em relação a tarifa net. ------------ 

Encerrada a fase de lances, o maior percentual de desconto na reserva de hoteis, adotada em 

relação a Tarifa Net, foi da Empresa PREMIER TURISMO com 1% (um por cento) de 

desconto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida a Pregoeira passou ao exame da documentação de Habilitação da Premier 

Turismo, considerando a mesma, Habilitada.------------- ------------------------------------------ 

Na sequência, a Sr. Pregoeira declarou a Empresa BREMATUR PASSAGENS E 

TURISMO - PREMIER TURISMO vencedora do certame, com o percentual de desconto 

em 1 % (um por cento) sobre o valor das reservas, em relação a Tarifa Net, conforme 

estipula o instrumento convocatório.------------------------------------------------------------------ 
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Foi esclarecido ao proponente, durante essa sessão, que a legislação prevê: a falta de 

manifestação imediata e motivada do proponente para interpor recurso administrativo, 

resulta na decadência ao direito.----------------------------------------------------------------------- 

Deixando a palavra livre não houve manifestação, sendo ADJUDICADO o objeto da 

licitação a Empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO - PREMIER TURISMO 

com o maior e único percentual de desconto de 1% (um por cento) sobre o valor das 

reservas de hotéis, em relação a Tarifa Net .--------------------------------------------------------- 

A Pregoeira encerrou a sessão lavrando a presente Ata, que lida e achada conforme vai 

assinada pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelo representante da proponente presente.- 

 

 

 

Patrícia Brochado Barreto                                                             Délcio Chicora 
Pregoeira/Paranacidade                                                                    Equipe de Apoio 

 

 

 

Brematur Passagens e Turismo – Premier Turismo 

Matheus Felipe Kupcka Rodrigues 

 

    

 


