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Departamento de Licitações e Contratos

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro - Jaguariúna - SP - CEP 13820-000
Fone: (19) 3867 9801/ 9780/ 9825/ 9786 -- e-mail: licitacoes#Digguariuna.sp.gov.br

www.l icitacoes .jaguariu na.sp.gov.br

re t
eei dura o Município de JaauaríúnaP

ATA DE SESSÃO PUBLICA

Pregão N': PP 61/2018
Processo: 5375/2018

Objeto: Prestação de serviços de agencíamento para compra de passagens aéreas

PREÂMBULO

No dia 18 deAbril de 201 8, às 9:00 . reuniram-se na sala de licitações. situada a Rua Alfredo Bueno. 1 235 - Centro - Jaguariüna/SP. a Pregoelra

MARISA APARECIDA RISSATTI e a Equipe de Apoio RENATO RIBEIRO GOIVINHO ,designados pela Portaria n' 1 .513 de 20 de dezembro de

201 7 constantes dos autos do Processo n' 5375-0/201 8, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. A sessão não contou com a presença

de nenhum representante. porém. foi recebido via transportadora dentro do horário e dia o envelope da empresa FACTO TURISMO EIRELLI -
ME . A empresa foi devidamente credenciada

CREDENCIAMENTO

Empresa e Representantes

FACTO TURISMO EIRELI ME representado porAUSENTE

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento

REGISTRO DOPREGAO

Ato contínuo foi aberto o Envelope contendo a Proposta e. com a colaboração do membro da Equipe de Apoio
compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.

a Pregoeira examinou a

00S ENVELOPES)

Aberto o envelope proposta da empresa e verificado que o valor ofertado unitário e total está igual à R$ 0,00 (zero) reais. a sessão foi
suspensa para consulta junto à Secretaria responsável pelo pedido licitatório quanto à proposta ofertada, sendo que A Sra. Adriana Testa
Teixeira Pires (SEGOV) ratificou os termos do já informado às fls. 109 do Procedimento Administrativo acima indicado

Ato contínuo, aberto o envelope de Habilitação correspondente. constatou-se que o Cartão de CNPJ acostada não diz respeito à empresa

credenciada. cujo número é o 06.955.770/0001-74 IP&P Turismo EIRELll. portanto. restando a empresa 'FACTO TURISMO EIRELI EPP"
inabílítada. Além disso, tem-se que o Certificado de Regularidade do FGTS também não pertence à empresa citada

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vaí assinada pela Pregoeira, pelo membro da Equipe de Apoio. considerando-se
o presente certame FRACASSADO em vista do já aludido

Ao Depto de Licitações e Contratos para informar a secretaria responsável pelo pedido do processo licitatório do resultado

ASSINAM

OFER IAS INICIAISABERTUR
Item Prooonente Representante VI.Unit.

l FACTOTURISMOEIRELÊ-ME AUSENTE R$0.00000


