
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GUAYI - LUIZ ANTONIO BRENNER GUIMARAES - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ GUAYI / Nº Processo: 0052018)

 

     às 15:01:58 horas do dia 25/06/2018 no endereço AVENIDA EDUARDO PRADO 2050

CASA 16, bairro IPANEMA, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). JOSE ANTONIO BRUNO KNOB, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 0052018 - 2018/005-2018 que tem por objeto Prestação de serviços de

reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas

nacionais, destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento

MTB/Senaes-Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00

(duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre

junho de 2018 e abril de 2020.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e

fornecimento de passagens aéreas nacionais, destinados aos contratados e convidados no

âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária

máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução

do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e abril de 2020.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/06/2018 13:43:00:655 L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA  R$ 234.036,00

15/06/2018 11:53:54:438 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA  R$ 229.308,00

13/06/2018 09:54:51:662 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME.  R$ 0,01

17/06/2018 20:29:19:880 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP  R$ 236.200,00

12/06/2018 23:38:07:198 ECOS TURISMO LTDA - ME  R$ 236.333,33

13/06/2018 08:11:58:391 CR TURISMO LTDA - EPP  R$ 231.672,00

20/06/2018 11:53:20:190 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP  R$ 229.308,00

13/06/2018 09:14:38:377 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME  R$ 260.040,00

25/06/2018 11:13:18:890 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI  R$ 230.000,00

13/06/2018 10:04:59:558 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME  R$ 235.218,00

12/06/2018 16:26:29:685 MAIS VIAGENS OPERADORA DE TURISMO E
REPRESENTACAO  R$ 0,01

18/06/2018 13:47:58:562 V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME  R$ 235.218,00

13/06/2018 16:36:35:415 CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP  R$ 236.400,00

20/06/2018 20:45:44:935 VOAR TURISMO EIRELI - EPP  R$ 236.000,00

25/06/2018 11:42:39:413 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA  R$ 236.400,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e

fornecimento de passagens aéreas nacionais, destinados aos contratados e convidados no

âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária

máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução

do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e abril de 2020.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 25/06/2018, às 15:29:36 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/06/2018, às

16:01:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2018, às 16:01:01 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

Data-Hora Fornecedor Lance

12/06/2018 16:26:29:685 MAIS VIAGENS OPERADORA DE TURISMO E
REPRESENTACAO  R$ 0,01

13/06/2018 09:54:51:662 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME.  R$ 0,01

25/06/2018 15:28:14:055 CR TURISMO LTDA - EPP  R$ 200.000,00

25/06/2018 15:28:05:897 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI  R$ 200.099,99

25/06/2018 15:27:41:027 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP  R$ 200.350,00

25/06/2018 15:27:15:111 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME  R$ 200.999,00

25/06/2018 15:25:24:137 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA  R$ 212.759,00

25/06/2018 15:20:22:323 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA  R$ 226.180,00

25/06/2018 15:19:48:994 CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP  R$ 226.898,99

18/06/2018 13:43:00:655 L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA  R$ 234.036,00

18/06/2018 13:47:58:562 V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA ME  R$ 235.218,00

20/06/2018 20:45:44:935 VOAR TURISMO EIRELI - EPP  R$ 236.000,00

17/06/2018 20:29:19:880 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP  R$ 236.200,00

12/06/2018 23:38:07:198 ECOS TURISMO LTDA - ME  R$ 236.333,33

13/06/2018 09:14:38:377 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME  R$ 260.040,00
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emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JOSE ANTONIO BRUNO KNOB - desclassificou o fornecedor:

MAIS VIAGENS OPERADORA DE TURISMO E REPRESENTACAO. No dia 25/06/2018, às

16:04:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2018, às 16:04:21 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - JOSE ANTONIO BRUNO KNOB - desclassificou o fornecedor:

WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME.. No dia 25/06/2018, às 16:36:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/06/2018, às 16:36:06 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaramos vencedor a Empresa CR TURISMO LTDA - EPP. No

dia 27/06/2018, às 11:11:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:11:58 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA CR TURISMO LTDA - EPP, FOI DECLARADA VENCEDORA

DESTA LICITAÇÃO. No dia 27/06/2018, às 11:12:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:12:40 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-
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Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: DECLARADA VENCEDORA A EMPRESA CR TURISMO LTDA. No dia

27/06/2018, às 11:14:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:14:04 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA CR TURISMO LTDA - EPP FOI VENCEDORA DESTA

LICITAÇÃO. No dia 27/06/2018, às 11:25:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:25:38 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA CR TURISMO LTDA - EPP FOI VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO.

No dia 27/06/2018, às 11:25:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:25:50 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA CR TURISMO LTDA - EPP FOI VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO.

No dia 27/06/2018, às 11:26:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:26:01 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA CR TURISMO LTDA - EPP FOI VENCEDORA DESTA
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LICITAÇÃO. No dia 27/06/2018, às 11:26:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/06/2018, às 11:26:13 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA CR TURISMO LTDA - EPP FOI VENCEDORA DESTA LICITAÇÃO.

 

    No dia 27/06/2018, às 11:26:13 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva,

emissão, marcação, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais,

destinados aos contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-

Guayi nº 853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e

trinta e seis mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e

abril de 2020. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa CR TURISMO LTDA - EPP com o valor R$ 200.000,00.

 

    No dia 25/06/2018, às 16:01:00 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE ANTONIO BRUNO

KNOB - desclassificou o fornecedor - MAIS VIAGENS OPERADORA DE TURISMO E

REPRESENTACAO, no lote (1) - Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação,

remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais, destinados aos

contratados e convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-Guayi nº

853134/2017. A previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis

mil e quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e abril de

2020. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor acima mencionado Mais Viagens

Operadora de Turismo e Representação foi desclassificado em razão de apresentar preço

incompatível com o serviço a ser realizado (R$ 0,01) e estar contrário as normas

estabelecidos no termo de referência do edital que orientou o pregão eletrônico.

 

    No dia 25/06/2018, às 16:04:20 horas, o Pregoeiro da licitação - JOSE ANTONIO BRUNO

KNOB - desclassificou o fornecedor - WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

LTDA.ME., no lote (1) - Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação,

endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais, destinados aos contratados e

convidados no âmbito do Termo de Fomento MTB/Senaes-Guayi nº 853134/2017. A

previsão orçamentária máxima é de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e

quatrocentos reais). A execução do serviço ocorrerá entre junho de 2018 e abril de 2020. O

motivo da desclassificação foi: A empresa acima referenciada (WEBTRIP AGÊNCIA DE

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME)  foi desclassificada por ofertar preço incompatível com

o serviço a ser prestado (R$ 0,01) e contrariar as normas estabelecidas no Termo de
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Referência do Edital que orientou o Pregão Eletrônico.

 

    No dia 28/06/2018, às 14:32:03 horas, a autoridade competente da licitação - LUIZ

ANTONIO BRENNER GUIMARAES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JOSE ANTONIO BRUNO KNOB

Pregoeiro da disputa

 

LUIZ ANTONIO BRENNER GUIMARAES

Autoridade Competente

 

Proponentes:
23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP

09.452.599/0001-79 CR TURISMO LTDA - EPP

15.741.481/0001-63 DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO LTDA - ME

04.613.668/0001-65 L.A.VIAGENS E TURISMO LTDA

20.213.607/0001-67 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME

07.439.645/0001-74 MAIS VIAGENS OPERADORA DE TURISMO E REPRESENTACAO

00.920.881/0001-69 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

34.253.146/0001-60 PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

74.357.443/0001-70 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME

14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI

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

26.585.506/0001-01 VOAR TURISMO EIRELI - EPP

07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME.
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