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Pregão Eletrônico

926482.12020 .10669 .4437 .716576

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00001/2020

Às 09:31 horas do dia 10 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal Portaria nº 94/2019 de 28/11/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0016/2020, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00001/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de agenciamento de viagens e hospedagem para atender a demanda do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado
de Minas Gerais CAU/MG, conforme especificações deste Edital e anexos.. 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: Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens
Descrição Complementar: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, marcação,
remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), terrestres, compreendendo
bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários, compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos
(nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou
assento e reserva de hotéis em território nacional e internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o
respectivo processo de contratação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 106,7500 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 0,0001 .

Histórico
Item: 1 - Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR LTDA Sim Sim 1 R$ 40,0000 R$ 40,0000 27/07/2020
12:01:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação,
cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes
de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários, compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos
(nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro assistência em viagem nacional e internacional, bagagem
extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e internacional, bem como, a prestação de informações necessárias
para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seus anexos

23.586.724/0001-64 RCCS10 VIAGENS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 99,9900 R$ 99,9900 06/08/2020
15:39:23

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 99,9900 R$ 99,9900 06/08/2020
17:01:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 06/08/2020
14:58:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição; Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo
cotação, reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

04.613.668/0001-65 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 07/08/2020
16:07:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
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internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, para o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no
Edital e seus anexos

14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E SERVICOS
CORPORATIVOS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 09/08/2020
20:22:30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

26.585.506/0001-01 VOAR TURISMO EIRELI Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 10/08/2020
01:05:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

37.994.753/0001-70 VOETUR PROMOCOES E EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 10/08/2020
08:44:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo cotação,
reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamentos e fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e
internacionais), terrestres, compreendendo bilhetes de passagens rodoviárias e ferroviárias (nacionais), aquaviários,
compreendendo bilhetes de passagens fluviais e marítimos (nacionais), serviço de traslados nacionais e internacionais, seguro
assistência em viagem nacional e internacional, bagagem extra e/ou assento e reserva de hotéis em território nacional e
internacional, bem como, a prestação de informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

17.512.369/0001-86 ADC VIAGENS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 10/08/2020
09:24:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, de natureza continuada, por
intermédio de operadora ou agência de viagens conforme especificações e condições constantes do Edital e Anexos

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 21.331.404/0001-38 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 100,0000 04.613.668/0001-65 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 100,0000 14.278.276/0001-40 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 100,0000 26.585.506/0001-01 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 100,0000 37.994.753/0001-70 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 100,0000 17.512.369/0001-86 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 99,9900 23.586.724/0001-64 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 99,9900 07.340.993/0001-90 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 40,0000 08.030.124/0001-21 10/08/2020 09:31:37:770
R$ 99,0000 04.613.668/0001-65 10/08/2020 09:47:33:620
R$ 95,0000 26.585.506/0001-01 10/08/2020 09:51:01:077
R$ 29,9900 14.278.276/0001-40 10/08/2020 09:51:26:183
R$ 99,9000 21.331.404/0001-38 10/08/2020 09:51:57:607
R$ 50,0000 26.585.506/0001-01 10/08/2020 09:53:22:977
R$ 94,9999 21.331.404/0001-38 10/08/2020 09:54:16:817
R$ 90,0000 07.340.993/0001-90 10/08/2020 09:54:20:313
R$ 89,9999 21.331.404/0001-38 10/08/2020 09:55:32:067
R$ 29,9800 17.512.369/0001-86 10/08/2020 09:55:52:123
R$ 20,0000 14.278.276/0001-40 10/08/2020 09:56:42:633
R$ 19,0000 04.613.668/0001-65 10/08/2020 09:58:40:280
R$ 10,0000 14.278.276/0001-40 10/08/2020 09:59:28:880
R$ 0,0001 04.613.668/0001-65 10/08/2020 09:59:34:230
R$ 0,0002 17.512.369/0001-86 10/08/2020 10:00:58:837

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 10/08/2020
09:41:44 Item Aberto.

Encerrado 10/08/2020
10:02:59 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

10/08/2020
11:29:39 Convocado para envio de anexo o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

10/08/2020
11:50:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
04.613.668/0001-65.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

10/08/2020
12:00:30 Convocado para envio de anexo o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65.

Encerramento
do prazo de

10/08/2020
12:20:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
04.613.668/0001-65.
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Convocação -
Anexo
Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

10/08/2020
12:46:17 Convocado para envio de anexo o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

10/08/2020
13:04:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
04.613.668/0001-65.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/08/2020
14:04:25 Convocado para envio de anexo o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/08/2020
16:02:17

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
04.613.668/0001-65.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/08/2020
16:05:35 Convocado para envio de anexo o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/08/2020
16:08:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
04.613.668/0001-65.

Aceite 13/08/2020
09:36:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65,
pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Habilitado 13/08/2020
09:37:33

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-
65, pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Registro
Intenção de
Recurso

13/08/2020
10:03:05

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF:
21331404000138. Motivo: - Os contratos apresentados não demonstram um valor de desconto voltado ao
rodoviario; - No portal tranpaarencia da CAU-MG, a maioria dos rodoviarios estão entre R$ 40,00 a R$ 100,00,
como

Registro
Intenção de
Recurso

13/08/2020
10:06:47

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI CNPJ/CPF: 26585506000101. Motivo:
Registramos intenção de recurso tendo em vista que a declaração solicitada em edital 9.11.2 não é a mesma
declarada no rol de declarações no comprasnet conforme informa essa comissão, e segundo o decre

Registro
Intenção de
Recurso

13/08/2020
10:10:02

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF:
21331404000138. Motivo: - Os contratos apresentados não demonstram um valor de desconto voltado ao
rodoviario; - No portal tranparencia da CAU-MG, a maioria dos rodoviarios estão entre R$ 40,00 a R$ 100,00,
como e

Exclusão
Intenção de
Recurso

13/08/2020
10:18:48

Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF:
21331404000138.

Intenção de
Recurso Aceita

13/08/2020
10:42:06

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VOAR TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF: 26585506000101. Motivo: Intenção
de recurso acatada, uma vez que verificadas as condições de admissibilidade do recurso, nos termos do item 11
do edital.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

26.585.506/0001-01 13/08/2020 10:06 13/08/2020 10:42 Aceito
Motivo Intenção:Registramos intenção de recurso tendo em vista que a declaração solicitada em edital 9.11.2 não é a
mesma declarada no rol de declarações no comprasnet conforme informa essa comissão, e segundo o decreto 10.024 de
2019 não é possivel juntada de novos documentos, devendo ter sido desclassificada a empresa LA Viagens, alem do
mais a empresa LA VIAGENS possui suspensao do direito de licitar não atendendo aos itens 4.2.1
Motivo Aceite ou Recusa:Intenção de recurso acatada, uma vez que verificadas as condições de admissibilidade do
recurso, nos termos do item 11 do edital.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 10/08/2020
09:32:17

Bom dia! Vamos dar inicio aos trabalhos

Pregoeiro 10/08/2020
09:41:44

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 10/08/2020
09:42:03

Aguardando lances

Pregoeiro 10/08/2020
09:45:42

Não deixem de registrar seus melhores lances

Sistema 10/08/2020
10:02:59

O item 1 está encerrado.

Sistema 10/08/2020
10:03:00

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 10/08/2020
10:26:43

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Gentileza confirmar presença na sala

Pregoeiro 10/08/2020
10:28:55

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Prezado Licitante, Nos termos do item 6.1.3 e subitens
seguintes, “O valor a ser cadastrado no sistema deverá ser aquele obtido como resultado do valor
ofertado para cada serviço unitário somado ao valor hipotético de R$ 100,00 (cem reais)”. Desta

forma, sua proposta é de valor negativo em mais de R$ 99,00 (noventa e nove reais), o que
significa que conce

04.613.668/0001-
65

10/08/2020
10:29:33

Bom dia.Estamos presentes

Pregoeiro 10/08/2020 Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - o que significa que concederá, por unidade de serviço, o
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10:29:52 desconto de mais de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Assim, gostaríamos que confirmasse o valor
da proposta, para que, se confirmada, tomemos as medidas cabíveis do Edital.

04.613.668/0001-
65

10/08/2020
10:31:41

Sr Pregoeira, confirmamos o desconto ofertado neste certame de R$ 99,99 por unidade de serviço

Pregoeiro 10/08/2020
10:43:39

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Nos termos do item 8.2.4.1.1 e subitens seguintes, “poderá
ser solicitado à licitante que demonstre a exequibilidade de seus preços” “através de documentos

que comprovem que a empresa será capaz de cumprir o instrumento contratual”.
Pregoeiro 10/08/2020

10:43:57
Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Neste sentido, a exequibilidade da proposta poderá “ser

demonstrada através de contratações similares com outros órgãos da administração, sem prejuízo
da apresentação da planilha de custos.”

Pregoeiro 10/08/2020
10:44:15

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Assim, solicitamos seja demonstrada a exequibilidade da
proposta, nos moldes expostos no Edital, considerando o envio de planilha de custos e,

especialmente, de outros contratos em execução ou já executados com outros órgãos da
administração cujo valor neles estabelecidos sejam semelhantes com os ora ofertados.

04.613.668/0001-
65

10/08/2020
10:50:40

Providenciaremos conforme solicitado

Pregoeiro 10/08/2020
11:29:26

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Em tempo, nos termos do item 8.6 e subitens seguintes do
Edital, solicitamos o envio de proposta readequada com o valor final ofertado.

Sistema 10/08/2020
11:29:39

Senhor fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 10/08/2020
11:31:35

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - os prazos para o cumprimento dessas solicitações são
aqueles previstos no edital.

Pregoeiro 10/08/2020
11:33:18

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Envio da proposta readequada - 02 horas Envio de
documentos para comprovação da exequibilidade da proposta - até 02 dias uteis contados da

solicitação do pregoeiro no chat.
Sistema 10/08/2020

11:50:32
Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65,

enviou o anexo para o ítem 1.
04.613.668/0001-

65
10/08/2020
11:57:47

Sra. Pregoeira, solicito abrir um outro anexo para que possamos encaminhar os documentos que
nos foram solicitados

Sistema 10/08/2020
12:00:30

Senhor fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 10/08/2020
12:20:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 10/08/2020
12:45:55

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante favor adequar o campo " Valor da Taxa por
Unidade de Serviço de Agenciamento" para o seguinte: -R$99,00 (menos noventa e nove reais e
noventa e nove centavos), o valor negativo significa que será ofertado o desconto de R$99,99 por

unidade de serviço de agenciamento executado.
Sistema 10/08/2020

12:46:17
Senhor fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 10/08/2020

13:04:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65,

enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 10/08/2020

13:12:03
Srs. Licitantes, vamos suspender os trabalhos para análise dos documentos encaminhados.

Retornaremos amanhã, dia 11/08/2020 às 14:00hs
Pregoeiro 11/08/2020

14:02:04
Prezados boa tarde!

Pregoeiro 11/08/2020
14:02:50

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, favor confirmar presença

Pregoeiro 11/08/2020
14:03:24

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, com relação a planilha de custos, favor
esclarecer e, caso haja erros, realizar as devidas correções nas seguintes inconsistências: 1) O

cálculo da indenização de 40% do FGTS e da Contribuição Social estão com valores aparentemente
incorretos (Tabela II); 2) O total dos tributos está somado incorretamente (última linha, da última

coluna, da
Pregoeiro 11/08/2020

14:03:58
Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Como complemento da declaração gerada no sistema em
que o Sr. confirma que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital (Declaração

do sistema ComprasNet), gentileza enviar declaração nos mesmos termos descritos no item 9.11.2
do edital

Sistema 11/08/2020
14:04:25

Senhor fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 11/08/2020
14:06:48

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Atentar para o prazo de envio descrito no item 9.3 do edital

Pregoeiro 11/08/2020
14:58:50

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. licitante alguma dúvida?

04.613.668/0001-
65

11/08/2020
15:03:25

Boa Tarde ! Vamos procurar atender as exigências solicitadas, face as inconsistências apresentadas

04.613.668/0001-
65

11/08/2020
15:25:33

O item 9.11.2 do Edital reza " 9.11.2. Certificado de registro concedido pelo Ministério do Turismo,
conforme previsto no art. 22 da Lei n.º 11.771, de 17 de setembro de 2008, e no artigo 18 do

Decreto n.º 7.381/2010. " Fazer declaração ? ou encaminhar Certiificado ?
04.613.668/0001-

65
11/08/2020
15:27:29

Gostaria de solicitar mais prazo para que eu possa atender a contento o que foi solicitado. Haverá
possibilidade ?

Pregoeiro 11/08/2020
15:30:10

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - A redação citada por vocês refere-se ao item 9.11.3

Pregoeiro 11/08/2020
15:31:39

Para L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - A correta como informado, 9.11.2 Declaração firmada pelo
representante legal da empresa licitante, de que dispõe ou disporá.....

Sistema 11/08/2020
16:02:17

Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65,
enviou o anexo para o ítem 1.

04.613.668/0001-
65

11/08/2020
16:03:36

solicito abrir um outro anexo para que possamos encaminhar a declaração solicitada

Sistema 11/08/2020
16:05:35

Senhor fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

04.613.668/0001-
65

11/08/2020
16:07:59

Por fv, solicito abrir um outro anexo

Sistema 11/08/2020 Senhor Pregoeiro, o fornecedor L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 04.613.668/0001-65,
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16:08:15 enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 11/08/2020

16:37:24
Srs. Licitantes, vamos suspender os trabalhos para realização de diligência e retornaremos dia

13/08/2020 ás 09:30
Pregoeiro 13/08/2020

09:33:10
Bom dia Srs. Licitantes

Pregoeiro 13/08/2020
09:33:50

Esclarecimento quanto aos questionamentos sobre o item 9.11.2 do edital: O conteúdo da
declaração que o edital exige está implícito na declaração gerada no sistema ComprasNet. Por isso,
trata-se de documento complementar que enseja a verificação prevista no artigo 43, §2º e 47, do

Decreto nº 10.024.
Pregoeiro 13/08/2020

09:36:12
Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA
comprova o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual realizarei a habilitação

da licitante no sistema.
Sistema 13/08/2020

09:37:33
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos

na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 13/08/2020

09:39:58
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/08/2020 às 10:28:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

10/08/2020
13:13:00

Previsão de Reabertura: 11/08/2020 14:00:00.  Motivo: Suspenso para análise dos documentos
encaminhados.

Reativado 11/08/2020
14:01:36

Suspensão
Administrativa

11/08/2020
16:39:00

Previsão de Reabertura: 13/08/2020 09:30:00.  Motivo: Suspenso para realização de diligência e
retornaremos dia 13/08/2020 ás 09:30

Reativado 13/08/2020
09:32:35

Abertura de Prazo 13/08/2020
09:37:33 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de Prazo

13/08/2020
09:39:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/08/2020 às 10:28:00.

Data limite para registro de recurso: 18/08/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 21/08/2020.
Data limite para registro de decisão: 28/08/2020.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:07 horas do dia 13 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA GOMES 
Pregoeiro Oficial

GREGORY RODRIGUES DE ABREU
Equipe de Apoio

REINALDO ANTERO DE JESUS JUNIOR
Equipe de Apoio
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