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DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
 
Processo Administrativo nº 484/2022 
Tomada de Preços nº 02/2022 – Contratação de empresa para prestação de 
serviços de agência de turismo. 
 
 
 
 
I- Objeto 
 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva e fornecimento de 
passagens áreas nacionais, rodoviárias estaduais e interestaduais, inclusive 
reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, 
cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas 
e rodoviárias (quando possível), bem como os serviços de reserva de hotéis, 
traslados, hospedagem no território nacional, tudo por meio de atendimento remoto 
(e-mail e/ou telefone), destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal 
de Colombo. 

 
 
II- Relatório 
 

 O presente certame de Tomada de Preço, tipo Menor Preço (maior 
desconto), regulado pela Lei nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e suas alterações, 
foi autorizado em 26/9/2022 (fls. 83). 

 
Em razão do Termo de Referência e da cotação realizada pela Divisão de 

Administração e Finanças (fls. 77/81) o Presidente fixou o valor máximo do certame 
em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e o desconto mínimo de 2,10% (dois 
inteiros e dez décimos por cento) (fls. 83). 

 
A Contabilidade informou que há disponibilidade de recursos na dotação 

orçamentária 3.3.90.33.01.00.00 – Passagens para o País (fls. 69). 
 
Foi exarado o Parecer Jurídico-Administrativo nº 29/2022 (fls. 118/120) que 

acatou o Edital de Licitação (fls. 86-101) apresentado Pela Comissão Permanente 
de Licitação e manifestou-se pelo prosseguimento do processo licitatório. 

 
O Aviso da Licitação foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do 

Paraná de 17/11/2022 – Edição 2647, no Jornal Bem Paraná de 17/11/2022 – 
Edição 12.032 e divulgado no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Colombo (fls. 
150/151, 151-a e 151-b). 
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Na reunião de 05/12/2022, às 9h, compareceram perante a Comissão 
Permanente de Licitação as proponentes SENDPAX VIAGENS LTDA. 
(representada por Silonio Efraim de Melo Silva Pinheiro), e ACÁCIA AGÊNCIA DE 
VIAGENS E TURISMO LTDA. (representada por Jackson César Rodrigues); a 
empresa CORP TRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI não enviou 
representante, mas protocolou sua documentação na Secretaria. Todas foram 
habilitadas no certame. O representante da Sendpax abriu mão de interpor recurso 
em razão da falta de autenticação no comprovante do Cadastro perante a Prefeitura 
Municipal, apresentado pela empresa Corp Trip. Em seguida, na mesma reunião, 
às 10h20, a Comissão Permanente de Licitação abriu os envelopes com as 
propostas de preço, que foram analisadas e verificadas, constatando-se que a 
licitante SENDPAX VIAGENS LTDA. apresentou o maior desconto (13%) e foi 
declarada vencedora do certame. 
 
 
III- Decisão 
 

As regras constitucionais, legais, infralegais e editalícias foram observadas, 
ficando constatada a regularidade dos atos do procedimento licitatório e, tendo em 
conta a conveniência da contratação e verificada a compatibilidade do resultado 
com as práticas do mercado, acato o resultado apresentado pela Comissão 
Permanente de Licitação, referente ao Processo Administrativo em epígrafe 
correspondente à Tomada de Preços nº 02/2022, e decido: 
 

1- Homologar a presente licitação e adjudicar o seu objeto em  
favor da empresa SENDPAX VIAGENS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 
18.016.280/0001-91. 

2- Convocar a empresa adjudicatária para assinar o contrato, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da convocação. 

3- Designar como Fiscal do Contrato o servidor CHRISTOPHER PATRICK 
LOPES DA SILVA, portador da Cédula de Identidade RG nº. 7.966.446-4 e inscrito 
no CPF/MF sob nº. 086.388.389-30, designação esta que deve constar no 
instrumento contratual. 

4- Após a assinatura do instrumento, encaminhar o processo para o 
Controlador Interno. 

 
Publique-se. 

 
Colombo, 22 de dezembro de 2022. 

 
 
 

VAGNER BRANDÃO 
Presidente 


