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389455.112018 .6712 .5144 .241074509

Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2018
Às 10:10 horas do dia 09 de outubro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 768/2018 de 05/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 47/2018, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por finalidade a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional,
incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras
atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros,
funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. Os serviços compreenderão, também, sem
nenhum acréscimo: a) Reservas e emissão de vouchers , adequando sempre as necessidades e acordos comerciais do CRF-RJ às
melhores condições do mercado nas diversas localidades do país. b) Emissão de relatórios gerenciais sobre bilhetes emitidos,
bilhetes não utilizados, reembolsos realizados, reembolsos pendentes e demais dados que auxiliem na total gestão do contrato. c)
Fornecimento, marcação, reserva, reitinerações, entrega, reembolsos, emissão e demais necessários ao fiel cumprimento do
contrato. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM,
observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR
UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não serão aceitas propostas com
valor ZERO ou NEGATIVO. Nos valores finais ofertados deverão estar considerados e inclusos os impostos, taxas e as despesas
decorrentes de execução do contrato.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.
Item: 1
Descrição: Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Descrição Complementar: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em
âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de
passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea
dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. O valor
estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais taxas, está previsto em R$ 137.766,28. A classificação das
propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por
meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de
agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 9,3000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 .
Histórico
Item: 1 - Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO
- EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

Valor Unit.

Valor Global

R$ 0,0001

R$ 0,0001

Data/Hora
Registro
27/09/2018
09:19:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento
de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega
dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo
alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e
representantes a serviço do CRF-RJ. Os serviços compreenderão, também, sem nenhum acréscimo: a) Reservas e
emissão de vouchers , adequando sempre as necessidades e acordos comerciais do CRF-RJ às melhores condições do
mercado nas diversas localidades do país. b) Emissão de relatórios gerenciais sobre bilhetes emitidos, bilhetes não
utilizados, reembolsos realizados, reembolsos pendentes e demais dados que auxiliem na total gestão do contrato. c)
Fornecimento, marcação, reserva, reitinerações, entrega, reembolsos, emissão e demais necessários ao fiel cumprimento
do contrato. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR
ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o
MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não serão
aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO. Nos valores finais ofertados deverão estar considerados e inclusos os
impostos, taxas e as despesas decorrentes de execução do contrato.

23.361.387/0001-07 BRASITUR
EVENTOS E

Sim

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:00
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TURISMO LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento
de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega
dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo
alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e
representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais taxas, está
previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR
PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO
ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não
serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.

04.595.044/0001-62 PORTAL TURISMO E
SERVICOS EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento
de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega
dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo
alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e
representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais taxas, está
previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR
PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO
ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não
serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO./

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

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: .prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito
nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de
passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via
aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ,
de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos

14.181.341/0001-15 UATUMA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento
de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega
dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo
alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e
representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais taxas, está
previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR
PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO
ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não
serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,
endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem
necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão,
convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais
taxas, está previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado
pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR
PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em
reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem por finalidade a contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão,
cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades
relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros,
funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. Os serviços compreenderão,
também, sem nenhum acréscimo: a) Reservas e emissão de vouchers , adequando sempre as necessidades e acordos
comerciais do CRF-RJ às melhores condições do mercado nas diversas localidades do país. b) Emissão de relatórios
gerenciais sobre bilhetes emitidos, bilhetes não utilizados, reembolsos realizados, reembolsos pendentes e demais dados
que auxiliem na total gestão do contrato. c) Fornecimento, marcação, reserva, reitinerações, entrega, reembolsos,
emissão e demais necessários ao fiel cumprimento do contrato. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR
PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado.
Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens,
obrigatoriamente em reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO. Nos valores finais ofertados
deverão estar considerados e inclusos os impostos, taxas e as despesas decorrentes de execução do contrato.

74.357.443/0001-70 SELFECORP
VIAGENS
CORPORATIVAS
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por finalidade a
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e
internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e
quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos
diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. Os
serviços compreenderão, também, sem nenhum acréscimo: a) Reservas e emissão de vouchers , adequando sempre as
necessidades e acordos comerciais do CRF-RJ às melhores condições do mercado nas diversas localidades do país. b)
Emissão de relatórios gerenciais sobre bilhetes emitidos, bilhetes não utilizados, reembolsos realizados, reembolsos
pendentes e demais dados que auxiliem na total gestão do contrato. c) Fornecimento, marcação, reserva, reitinerações,
entrega, reembolsos, emissão e demais necessários ao fiel cumprimento do contrato. A classificação das propostas será
pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de
pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de
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agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.
Nos valores finais ofertados deverão estar considerados e inclusos os impostos, taxas e as despesas decorrentes de
execução do contrato.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento
de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega
dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo
alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e
representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais taxas, está
previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR
PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR PREÇO DO
ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em reais (R$). Não
serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

27/09/2018
09:00:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PrestaçÃo de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito
nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de
passagens equaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via
aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ.

34.121.202/0001-03 RIOTRAVEL
TURISMO LTDA

Não

Não

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

01/10/2018
11:11:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem por finalidade a contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão,
cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades
relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros,
funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. Os serviços compreenderão,
também, sem nenhum acréscimo: a) Reservas e emissão de vouchers , adequando sempre as necessidades e acordos
comerciais do CRF-RJ às melhores condições do mercado nas diversas localidades do país. b) Emissão de relatórios
gerenciais sobre bilhetes emitidos, bilhetes não utilizados, reembolsos realizados, reembolsos pendentes e demais dados
que auxiliem na total gestão do contrato. c) Fornecimento, marcação, reserva, reitinerações, entrega, reembolsos,
emissão e demais necessários ao fiel cumprimento do contrato. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR
PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado.
Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens,
obrigatoriamente em reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO. Nos valores finais ofertados
deverão estar considerados e inclusos os impostos, taxas e as despesas decorrentes de execução do contrato.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

01/10/2018
11:14:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem por finalidade a contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão,
cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades
relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros,
funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. Os serviços compreenderão,
também, sem nenhum acréscimo: a) Reservas e emissão de vouchers , adequando sempre as necessidades e acordos
comerciais do CRF-RJ às melhores condições do mercado nas diversas localidades do país. b) Emissão de relatórios
gerenciais sobre bilhetes emitidos, bilhetes não utilizados, reembolsos realizados, reembolsos pendentes e demais dados
que auxiliem na total gestão do contrato. c) Fornecimento, marcação, reserva, reitinerações, entrega, reembolsos,
emissão e demais necessários ao fiel cumprimento do contrato. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR
PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado.
Entende-se como MENOR PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens,
obrigatoriamente em reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO. Nos valores finais ofertados
deverão estar considerados e inclusos os impostos, taxas e as despesas decorrentes de execução do contrato.

21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS
E TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

02/10/2018
14:25:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Con*tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,
endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem
necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão,
convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais
taxas, está previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado
pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR
PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em
reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.

04.462.643/0001-08 SLC SERVICOS
AEROPORTUARIO
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 15,0000

R$ 15,0000

27/09/2018
09:00:01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de agenciamento
de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação, endosso, entrega
dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem necessárias ao completo
alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão, convidados e
representantes a serviço do CRF RJ

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 137.767,5000 R$ 137.767,5000 27/09/2018
10:49:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADescrição: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão, cancelamento, remarcação,
endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades relacionadas que se mostrem
necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros, funcionários, membros de comissão,
convidados e representantes a serviço do CRF-RJ. O valor estimado do contrato, incluindo passagens aéreas e demais
taxas, está previsto em R$ 137.766,28. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado
pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observados os preços obtidos por meio de pesquisa de mercado. Entende-se como MENOR
PREÇO DO ITEM, o MENOR VALOR UNITÁRIO pela taxa de serviço de agenciamento de viagens, obrigatoriamente em
reais (R$). Não serão aceitas propostas com valor ZERO ou NEGATIVO.

12.190.625/0001-42 OPEN-TOUR

Sim

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

Sim

1

R$ 138.986,2800 R$ 138.986,2800 02/10/2018
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VIAGENS E
TURISMO LTDA

10:03:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1. A presente licitação tem por finalidade a contratação de pessoa jurídica
para prestação de serviços de agenciamento de viagens aéreas em âmbito nacional e internacional, incluindo emissão,
cancelamento, remarcação, endosso, entrega dos bilhetes ou ordem de passagens e quaisquer outras atividades
relacionadas que se mostrem necessárias ao completo alcance da locomoção via aérea dos diretores, conselheiros,
funcionários, membros de comissão, convidados e representantes a serviço do CRF-RJ;

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 138.986,2800

12.190.625/0001-42

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 137.767,5000

06.157.430/0001-06

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 15,0000

04.462.643/0001-08

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

05.917.540/0001-58

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

04.595.044/0001-62

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

23.361.387/0001-07

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

04.613.668/0001-65

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

14.181.341/0001-15

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

08.030.124/0001-21

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

26.722.189/0001-10

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

74.357.443/0001-70

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

07.832.586/0001-08

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

34.121.202/0001-03

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

17.124.851/0001-49

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0100

21.331.404/0001-38

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 0,0001

02.964.393/0001-89

09/10/2018 10:10:12:933

R$ 10,0000

12.190.625/0001-42

09/10/2018 10:22:49:343

R$ 0,0100

06.157.430/0001-06

09/10/2018 10:38:53:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

09/10/2018
Item aberto.
10:21:38

Iminência de 09/10/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 09/10/2018 11:22:28.
Encerramento 11:02:28
Encerrado

09/10/2018
Item encerrado
11:34:40

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 02.964.393/0001-89, pelo
09/10/2018 melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Conforme previsto no item 7.2 do edital, os preços propostos
12:02:21 deverão conter apenas 02 (duas) casas decimais relativa à parte do centavos, sob pena de não aceitação
da proposta.

Abertura do
prazo de
09/10/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
Convocação - 12:13:30 23.361.387/0001-07.
Anexo
Encerramento
do prazo de
09/10/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA,
Convocação - 14:10:54 CNPJ/CPF: 23.361.387/0001-07.
Anexo

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 23.361.387/0001-07,
pelo melhor lance de R$ 0,0100. Motivo: Desclassifico a proposta da licitante por inobservância dos itens
09/10/2018
constantes no instrumento convocatório, 5.7.9 e 5.7.11 d), especificamente no que tange os dados
16:33:50
bancários da licitante que devem estar descritos na proposta como é apresentado no Anexo III - Modelo
de Proposta Comercial do Edital.

Abertura do
prazo de
09/10/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
Convocação - 16:38:52 04.595.044/0001-62.
Anexo
Encerramento
do prazo de
10/10/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI,
Convocação - 10:13:27 CNPJ/CPF: 04.595.044/0001-62.
Anexo
Aceite

10/10/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
16:02:51 04.595.044/0001-62, pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Habilitado

11/10/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF:
12:00:12 04.595.044/0001-62

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF:
11/10/2018
23361387000107. Motivo: A EMPRESA BRASITUR EVENTOS E TURISMO , TEM INTENÇÃO DE REGISTRAR
12:04:35
RECURSO, POR NÃO ACHAR JUSTO MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Intenção de

11/10/2018 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp
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Recurso
Recusada

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO
12:44:36

23361387000107. Motivo: Intenção de recurso recusada, uma vez que a mesma não foi motivada,
conforme § 1º e caput do Art. 26 do dec. 5450/05.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

11/10/2018 12:04

11/10/2018 12:44

Recusado

23.361.387/0001-07

Motivo Intenção:A EMPRESA BRASITUR EVENTOS E TURISMO , TEM INTENÇÃO DE REGISTRAR RECURSO,
POR NÃO ACHAR JUSTO MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO.
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso recusada, uma vez que a mesma não foi motivada, conforme §
1º e caput do Art. 26 do dec. 5450/05.

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

09/10/2018
10:10:55

Bom dia Srs.(as). licitantes.

Pregoeiro

09/10/2018
10:11:49

Damos início a este Pregão 11/2018.

Pregoeiro

09/10/2018
10:16:14

Daremos início a etapa de lances.

Sistema

09/10/2018
11:02:28

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 11:22 de 09/10/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro

09/10/2018
11:18:07

Lembro aos licitantes que a disputa ocorre não apenas pela primeira colocação, também se
da pelas posições subsequentes.

Sistema

09/10/2018
11:34:49

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro

09/10/2018
12:13:16

Para BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - Sr.(a). licitante, em que pese o item 7.9 do
Edital propor que o Pregoeiro encaminhe contra-proposta ao licitante com menor valor
apresentado na etapa de lances, tendo em vista o valor de R$ 0,01 (um centavo) e de
segundo o item 8.4.1 não ser possível a apresentação de propostas com valor zero ou
negativo passo diretamente para a convocação da documentação.

Sistema

09/10/2018
12:13:30

Senhor fornecedor BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 23.361.387/0001-07,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro

09/10/2018
12:20:11

Para BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ...

Pregoeiro

09/10/2018
12:31:09

Sr.s(as). licitantes. Devido ao horário do almoço o pregão será suspenso, retornando às
14:00hs.

Pregoeiro

09/10/2018
14:10:33

Sr.s(as) licitantes. Retornamos ao pregão e a continuidade dos prazos de envio.

Sistema

09/10/2018
14:10:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
23.361.387/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

09/10/2018
14:33:57

Para BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA - ...

Pregoeiro

09/10/2018
16:37:47

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Sr.(a). licitante, em que pese o item 7.9 do
Edital propor que o Pregoeiro encaminhe contra-proposta ao licitante com menor valor
apresentado na etapa de lances, tendo em vista o valor de R$ 0,01 (um centavo) e de
segundo o item 8.4.1 não ser possível a apresentação de propostas com valor zero ou
negativo passo diretamente para a convocação da documentação.

Sistema

09/10/2018
16:38:52

Senhor fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.595.044/0001-62,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

04.595.044/000162

09/10/2018
16:40:50

um momento

Pregoeiro

09/10/2018
16:49:36

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - ...

04.595.044/000162

09/10/2018
17:02:53

Temos quanto tempo para o envio?

Pregoeiro

09/10/2018
17:10:45

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - 5.7.A proposta de preços assinada e
digitalizada do licitante vencedor, contendo as especificações detalhadas do objeto, deverá
ser formulada e enviada, atualizada em conformidade com o último lance ofertado, num
prazo máximo de 02 (duas) horas após o encerramento da etapa de lances, por convocação
do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de Anexo”)

Pregoeiro

09/10/2018
17:14:57

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - 5.7.2. Dentro do prazo de 02 (duas) horas,
poderão ser remetidos, por iniciativa do licitante,tantos quantos forem os documentos
complementares ou retificadores afetos à sua proposta de preços....

Pregoeiro

09/10/2018
17:15:37

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - ...Na hipótese da proposta já ter sido incluída
no Sistema Eletrônico,faz necessário que o licitante formalize ao Pregoeiro, via mensagem,
chat, e-mail, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o Pregoeiro fará novo
uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.

Pregoeiro

09/10/2018
17:41:36

Sr.s(as). licitantes. Em virtude do fim do expediente este certame será suspenso neste
momento. Retornaremos amanhã, dia 10/10/2018, a partir das 10:00hs. Obrigado a todos.
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Pregoeiro

10/10/2018
10:09:33

Bom dia Prezados(as) licitantes. Retomamos as atividades deste certame.

Pregoeiro

10/10/2018
10:11:04

Retomados os prazos para envio de documentação.

Sistema

10/10/2018
10:13:27

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04.595.044/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro

10/10/2018
10:21:44

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - Procedendo a análise dos documentos
enviados.

Pregoeiro

10/10/2018
12:35:07

Em virtude do horário do almoço o pregão será neste momento suspenso. Retornaremos às
14:00hs deste mesmo dia. Obrigado a todos novamente.

Pregoeiro

10/10/2018
14:22:48

Boa tarde Sr.s(as). licitantes. Retornamos aos trabalhos prosseguindo com a análise
documental.

Pregoeiro

10/10/2018
14:22:57

Para PORTAL TURISMO E SERVICOS EIRELI - ...

04.595.044/000162

10/10/2018
14:30:37

Estamos presentes!

Pregoeiro

10/10/2018
17:24:08

Em virtude do fim do expediente nesta Autarquia o pregão será suspenso. Retornaremos as
atividades, amanhã, dia 11/10/2018, às 10:00hs.

Pregoeiro

11/10/2018
10:03:26

Bom Sr.s(as). licitantes. Retornamos aos trabalhos com a análise dos documentos de
habilitação.

Sistema

11/10/2018
12:00:12

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro

11/10/2018
12:00:40

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/10/2018 às 12:32:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Suspensão
Administrativa

09/10/2018
12:35:15

Reativado

09/10/2018
14:09:04

Suspensão
Administrativa

09/10/2018
17:43:16

Reativado

10/10/2018
10:07:34

Suspensão
Administrativa

10/10/2018
12:36:29

Reativado

10/10/2018
14:20:24

Suspensão
Administrativa

10/10/2018
17:25:17

Reativado

11/10/2018
10:02:16

Abertura de Prazo

11/10/2018
12:00:12

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

11/10/2018
12:00:40

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/10/2018 às 12:32:00.

Previsão de Reabertura: 09/10/2018 14:00:00. Motivo: Horário de almoço.

Previsão de Reabertura: 10/10/2018 10:00:00. Motivo: Fim do expediente.

Previsão de Reabertura: 10/10/2018 14:00:00. Motivo: Horário de almoço.

Previsão de Reabertura: 11/10/2018 10:00:00. Motivo: Fim do expediente na Autarquia.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:44 horas do dia 11 de outubro de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DANIEL MELO JACQUES
Pregoeiro Oficial
DANIELLE GARRAO AUGUSTO
Equipe de Apoio
EDUARDO ALBERTO RODRIGUES COUTO
Equipe de Apoio
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Voltar

comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/pregao/ata0.asp

7/7

