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1N0 004/2014 _w MODALIDADE: PRIEGÃOPRESIENCIAl

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
PRIMEIRA CHAMADA

Às 10h do dia 12 de maio de 2015, na Sede do Confederação Brasileira de
Remo - CBR, reúnem-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação,
e o Pregoeiro dessa sessão, Sr. Adriano Osório de Freitas, e os membros
efetivos que foram designados pela Portêlria nO 001/2015 de 17 de abril de
2015, para a condução dos procedimentos administrativos relativos à
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL - MENOR PREÇO GLOBAL
(INDICE DE PREÇOS) em epígrafe, em atendimento às disposições as Leis
8.666/93 e 10.520/2002 e ao que consta no Processo Administrativo n.o
001/2015, que versa sobre a contratação de empresa especializada na
prestação dos serviços de emissão de passagens aéreas e terrestres,
nacionais e internacionais, intermediação de serviços de hospedagem e
outros serviços conexos compreendidos no mesmo ramo de atividade. O
Pregoeiro declara a sessão aberta, constatando que está presente três
empresas: PORTAL TURISIVlO E SERVIÇOS LTDA EPP; ITS VIAGENS E
TURISMO LTDA-EPP; VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO
LTDA. A empresa VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO
LTDA não apresentou no momento do credenciamento a certidão que atende
os requisitos do arL 30 dos benefícios de microempresa, não podendo usar do
direito descritos na Lei. Ato contínuo, o Pregoeiro abre os envelopes contendo
as propostas de preços, obtendo os seguintes valores: PORTAL TURISMO E
SERVIÇOS LTDA EPP com taxa de serviço para passagens aéreas no valor de
R$ 10,00 (dez ,-eais) e percentual de taxa de serviço incidente sobre os
custos dos demais serviços no valor de 10,00% (dez por cento), com índice
de preço de 50 (cinquenta); ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP com taxa de
serviço para passagens. aéreas no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e
percentual de taxa de serviço incidente sobre os custos dos demais serviços
no valor de 7,00% (sete pOt" cento), com índice de preço de 42,20 (quarenta
e dois virgula vinte); VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO ~ /
LTDA, com taxa de serviço para passagens aéreas no valor de R$ 3,00 (trê~
reais) e percentual de taxa de serviço incidente sobre os custos dos demais ...~
serviços no valor de 1,00% (um por cento); com índice de preçle 57,80 r"
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(cinquenta e sete vírgula oitenta). No final temos a seguinte classificação:
VIAGEM PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA em primeiro com
IP total de 57,80 (cinquenta e sete virgula oitenta); em segundo PORTAL
TURISMO E SERVIÇOS LTDA EPP com IP total de 50,00 (cinquenta); em
terceiro ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP com IP total de 42,20 (quarenta
e dois virgula vinte); Desta forma, todas as empresas foram classificadas
para a fase de lances as empresas. A empresa ITS VIAGENS E TURI9110
LTDA-EPP diminui seus vaiores para passagens aéreas no valor de R$9,99
(nove virgula noventa e nove centavos) e percentual de taxa de serviço
incidente sobre os custos dos demais serviços no valor de 9,99% (nove
virgula noventa e nove por cento); A empresa PORTAL TURISMO E SERVIÇOS
LTDA EPP diminui seus valores para passagens aéreas no valor de R$9,50
(nove virgula cinquenta centavos) e percentual de taxa de serviço incidente
sobre os custos dos demais serviços no valor de 9,50% (nove virgula
cinquenta por cento); Ato continuo, o Pregoeiro abre a documentação da
empresa VIAGEIV! PARA VOCÊ AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA e foi
desclassificada por não apresentar os itens 6.9 e 6.10 do edital. Dessa forma,
o Pregoeiro começa a abertura do envelope da empresa PORTAL TURISMO E

SERVIÇOS LTDA EPP que foi desclassificada por apresentar as cópias dos
documentos do item 6.10 sem a devida autenticação. Ato continuo segue a
abertura da documentação da empresa ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP.
O Pregoeiro ao analisar a documentação verifica que a documentação se
encontra conforme solicitado em edital. O pregoeiro pergunta se alguma
empresa tem intenção de interpor recursos, como nenhuma empresa se
manifesta, o Pregoeiro declara a empresa ITS VIAGENS E TURISMO LTDA-
EPP vencedora do certame. Em seguida, declara encerrada a sessão pública,
registrando que o resultado será fixado no portal do CPB, no endereço
www.remobrasil.com .

Adriano
PREGOEIRO

Membros da Comissão permanen.te de L~\tação:
1 - Thomas de Souza Schwerdtner IJ)
2 - Marisa Braga Barreiros ~ .
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