
 

 

 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CAMARA 
MUNICIPAL DE SANTA TERESA – ES. 
 

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa 
Teresa, para abertura e análise das propostas apresentadas para a Tomada de Preços  nº 
001/2018. Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze 
horas e dez minutos, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Darly 
Nerty Vervloet, 434  – Centro, Santa Teresa – ES, reuniu-se a Comissão Permanente de 
Licitação, sob a presidência de Edgar Antonio Goroncio, com a participação dos membros 
Edileia Martinelli e Maria Ines Cosmi Biasutti, para proceder a abertura e análise das 
propostas apresentadas para a Tomada de Preços de nº 001/2018, que trata da 
Contratação de empresa para o fornecimento de passagens aéreas, dentre outros, para 
os membros da Câmara Municipal de Santa Teresa, pelo período do exercício de 2018,  
cujo Edital aos interessados foi afixado no quadro de avisos desta Câmara Municipal, 
publica no Portal da Transparência da CMST e publicado em diário oficial do Estado do 
ES. A esta reunião, compareceram e/ou apresentaram proposta as empresas: AZ Turismo 
e Viagens Ltda. ME, e, Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME. Presente o representante 
da Firma Via Trento Viagens e Turismo Ltda. ME, foram abertos os envelopes de 
habilitação e os documentos neles contidos foram analisados e rubricados pelos 
presentes, tendo a mesa declarado à habilitação para a fase subseqüente da presente 
Licitação as propostas presentes. Para o aludido houve a anuência de todos os presentes. 
Em seguida, foi aberto o envelope “2” contendo as propostas de preço das firmas 
habilitadas, os quais igualmente tiveram os seus conteúdos examinados e rubricados 
pelos presentes, obtendo-se o seguinte resultado: Os valores propostos pelas firmas 
foram: AZ Turismo e Viagens Ltda. ME, R$ 0,01 (um centavo de real), e, Via Trento 
Viagens e Turismo Ltda. ME, R$ (-) 20,00 (menos vinte reais). Com  isso, por ter ofertado 
preço para o serviço abaixo dos limites apresentados no Edital, e ainda melhor proposta 
do que a empresa concorrente, e ainda ter atendido a todas as exigências do Edital de 
Tomada de Preços em referência, declarou-se vencedora a firma: Via Trento Viagens e 
Turismo Ltda. ME. Para o aludido houve a anuência de todos os integrantes da comissão 
de licitação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Edgar Antonio 
Goroncio, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada passa a ser assinada pelos 
presentes. 
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