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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 05/2017 – CAU/AP 

 
Processo : 048/2017 

Objeto : Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, 
reserva, marcação/remarcação e cancelamento de bilhetes de 
passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades do CAU-
AP. 

 

1 - Abertura da Sessão 

 As 9 horas e 15 minutos do dia 21 de novembro de 2017, reuniram-se na sala de 
reuniões a Pregoeira Thais Matos, membro da equipe de apoio Charles de Oliveira 
da Silva e a Assessora Jurídica Viviane Linhares, para a realização dos 
procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 05/2017 – CAU/AP, do tipo Menor 
Preço, conforme disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e alterações posteriores, lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes. A pregoeira 
iniciou a sessão informando o recebimento, via postal, dos envelopes das empresas: 

CNPJ EMPRESA 
04.613.668/0001-65 L A VIAGENS E TURISMO 

21.993.683/0001-03 V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - ME 
 

Considerando o pequeno número de licitantes no certame, e após deliberar com 
membro da equipe e assessora jurídica, a pregoeira decidiu pela republicação do 
edital, objetivando a ampliação da disputa, com maior número de licitantes.  
Na oportunidade, informa que os envelopes já entregues ficarão de posse do 
Conselho de Arquitetura, para abertura na nova data a ser marcada, evitando a não 
oneração das empresas com novo envio via postal. Esclarece ainda que as certidões 
que, por ventura, tiverem seu prazo de validade expirados, em virtude de alteração 
da data do certame, serão consultadas e emitidas via internet pela pregoeira. A 
sessão foi encerrada lavrando a presente ata que, lida segue assinada por todos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARLES DE OLIVEIRA DA 
SILVA 

Apoio ao pregão 
Portaria 03/2017 

THAIS GONÇALVES 
MATOS 

Pregoeira 
Portaria 03/2017 

VIVIANE LINHARES 
Assessora Jurídica 
Portaria 046/2015 


