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ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 25/02/2021
 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ Processo: 1/2021
  

 
Edital de Pregão Presencial Nº 1 

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial 
 

ATA N° 1 - 2021 
 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um às 14:00min, na sala de licitações da Câmara de 
Vereadores de Camboriú/SC, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 042/2020. Aberta a 
sessão, o Presidente cumprimentou os presentes, licitantes e membros da comissão e procedeu o recebimento dos 
documentos para credenciamento dos interessados, visando a comprovação de poderes para a prática dos atos de atribuição 
dos licitantes dos interessados na seguinte conformidade: VOAR TURISMO EIRELLI EPP, CNPJ: 26.585.506/0001-01, com 
representação legal do(a) Sr. Pedro Augusto dos Santos Barbosa, CPF: 040.443.932-22. Comprovou as condições de Micro e 
Pequenas Empresas, de acordo com a Lei nº123/2006 e 147/2014 e posteriores alterações. Em Ato contínuo procedeu-se o 
recebimento dos envelopes "Proposta de Preços" e "Documentação de Habilitação". Apresentou os envelopes a empresa acima 
mencionadas. Após devidamente credenciada o Presidente procedeu a abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços 
do participante e deu-se início a fase de lance. 

 
Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da 

lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 
 
 

CódigoFornecedor Credenciado Valor da Proposta 
(R$)

371157VOAR TURISMO EIRELLI EPP Sim 0,01
371157VOAR TURISMO EIRELLI EPP Sim 1.497,71
371157VOAR TURISMO EIRELLI EPP Sim 59.908,80    

N° do Lance Fornecedor Desconto(%) Valor do Lance(R$) Valor Registro(R$)
0 VOAR TURISMO EIRELLI EPP 59.908,80

 
     

 
A empresa VOAR TURISMO EIRELLI EPP, CNPJ: 26.585.506/0001-01 manteve o valor da proposta, sendo declarada 

vencedora desta fase, conforme quadro comparativo que integra esta ata. 
 
Posteriormente deu-se início a fase de abertura do envelope de habilitação. Verificou-se que a empresa classificada 

acima cumpriu todas as exigências do edital sendo declarada habilitada e vencedora do certame licitatório.  
 

Finalizando, após não haver qualquer manifestação de intenção de recurso, o pregoeiro determinou o encaminhamento 
dos autos ao excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal para homologação. Nada mais. 
 

 
  

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. 
 
ANDERSON LUIS FUCK 

 
Pregoeiro 

ELISANGELA DOS SANTOS MATIAS 
 

Membro 

MARCIANO SILVA NETO 
 

Membro 
 
 
 
Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento: 
 
 
 
 
PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS BARBOSA 

 
Representante 

 

 


