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Pregão Eletrônico

590001.92019 .7055 .4313 .16756157873

 Conselho Nacional do Ministério Público
  

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
 Nº 00009/2019 

  
Às 14:00 horas do dia 30 de abril de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 96 de 29/05/2018, 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 6130.2456/2019-65,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento,
remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens
terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP,
quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do
Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital.. 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: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço,
reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais
do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de
Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: serviço anual
Valor estimado: R$ 0,0100 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
 
Aceito para: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, 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 pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
06.955.770/0001-74 P&P TURISMO

EIRELI
Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 12/04/2019

07:28:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento,
remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens
terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público -
CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas
dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital..

01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO
E
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 12/04/2019
08:04:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 12/04/2019
10:11:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros,
servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo
interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições
estabelecidas no Edital.

26.722.189/0001-10 CERRADO
VIAGENS EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 12/04/2019
10:16:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.
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07.340.993/0001-90 WEBTRIP
AGENCIA DE
VIAGENS E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 12/04/2019
17:28:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

21.331.404/0001-38 ORLEANS
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 14/04/2019
10:37:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item: 1 - Prestaçao; de Serviços de Agenciamento de Viagens

11.955.015/0001-20 CONSULT
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 12/04/2019
08:03:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento,
remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens
terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público -
CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas
dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 12/04/2019
08:07:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

16.927.198/0001-93 ALMEIDA
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 12/04/2019
09:31:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação,
cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição
de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser
instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital.

26.423.228/0001-88 APOLO AGENCIA
DE VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 12/04/2019
10:04:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento,
remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens
terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público -
CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas
dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital.

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

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 12/04/2019
10:25:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme especificações e
condições constantes do Edital e seus anexos

08.880.553/0001-98 OCEANIC
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 15/04/2019
22:07:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR
VIAGEM E
TURISMO - EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 16/04/2019
16:58:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros,
servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo
interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições
estabelecidas no Edital.

14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E
SERVICOS
CORPORATIVOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 30/04/2019
12:07:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.
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37.979.739/0001-05 MONEY TURISMO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 15,0000 R$ 15,0000 12/04/2019
06:15:25

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
Nacionais e Internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

24.929.614/0001-10 MIRANDA
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 40,0000 R$ 40,0000 30/04/2019
12:31:26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

06.064.175/0001-49 AIRES TURISMO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 30/04/2019
11:15:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

08.030.124/0001-21 AGENCIA
AEROTUR LTDA

Sim Sim 1 R$ 281.000,0000 R$ 281.000,0000 12/04/2019
08:53:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ContRatação de empresa especializada na prestação de serviços continuado
de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens
aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme as especificações
constantes do Anexo I (Termo de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste edital, para
todos os fins e efeitos.

02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 15/04/2019
08:08:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme especificações e
condições constantes deste Termo de Referência.

03.667.498/0001-39 ITS VIAGENS E
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 15/04/2019
10:31:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 15/04/2019
10:33:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas
no Edital.

13.778.389/0001-42 BRUNO DO
NASCIMENTO
EVENTOS
VIAGENS E
TURISMO

Sim Sim 1 R$ 3.000.000,0000 R$ 3.000.000,0000 15/04/2019
15:01:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuado de
pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação, cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas
nacionais e internacionais, bem como, aquisição de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e
colaboradores eventuais do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse
público, por meio de Posto de Atendimento a ser instalado nas dependências do Conselho.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 3.010.000,0000 R$ 3.010.000,0000 12/04/2019
07:53:59

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Prestaçao de Serviços de Agenciamento de Viagens - Contratação de
empresa especializada na prestação de serviços continuado de pesquisa de preço, reserva, emissão, marcação,
cancelamento, remarcação, endosso e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como, aquisição
de passagens terrestres para conselheiros, membros, servidores e colaboradores eventuais do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, quando em viagem de exclusivo interesse público, por meio de Posto de Atendimento a ser
instalado nas dependências do Conselho, conforme condições estabelecidas no Edital.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.010.000,0000 05.917.540/0001-58 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 3.000.000,0000 13.778.389/0001-42 30/04/2019 14:00:26:133
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R$ 3.000.000,0000 02.676.310/0001-56 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 3.000.000,0000 03.667.498/0001-39 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 3.000.000,0000 17.124.851/0001-49 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 281.000,0000 08.030.124/0001-21 30/04/2019 14:00:26:133

R$ 100,0000 06.064.175/0001-49 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 40,0000 24.929.614/0001-10 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 15,0000 37.979.739/0001-05 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 11.955.015/0001-20 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 07.832.586/0001-08 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 16.927.198/0001-93 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 26.423.228/0001-88 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 04.613.668/0001-65 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 08.880.553/0001-98 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 14.278.276/0001-40 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0100 24.538.995/0001-07 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 01.017.250/0001-05 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 06.157.430/0001-06 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 26.722.189/0001-10 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 07.340.993/0001-90 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 21.331.404/0001-38 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 06.955.770/0001-74 30/04/2019 14:00:26:133
R$ 0,0001 02.676.310/0001-56 30/04/2019 14:06:18:307
R$ 14,0000 06.064.175/0001-49 30/04/2019 14:08:36:537
R$ 0,0001 08.880.553/0001-98 30/04/2019 14:10:19:190
R$ 10,0000 37.979.739/0001-05 30/04/2019 14:12:06:787

R$ 3.000.000,0100 05.917.540/0001-58 30/04/2019 14:12:25:333
R$ 3.000.000,0000 05.917.540/0001-58 30/04/2019 14:13:19:160

R$ 0,0001 07.832.586/0001-08 30/04/2019 14:18:48:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 30/04/2019
14:04:35 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

30/04/2019
14:05:17 Batida iminente. Data/hora iminência: 30/04/2019 14:10:17.

Encerrado 30/04/2019
14:20:27 Item encerrado

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

03/05/2019
14:04:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

03/05/2019
14:52:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
EIRELI, CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90.

Recusa 03/05/2019
15:26:07

Recusa da proposta. Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.955.770/0001-74, pelo melhor
lance de R$ 0,0001. Motivo: Após realização de sorteio a empresa ficou em 4º lugar.

Recusa 03/05/2019
15:26:42

Recusa da proposta. Fornecedor: ECOS TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 06.157.430/0001-06, pelo melhor
lance de R$ 0,0001. Motivo: Após realização de sorteio a empresa ficou em 2º lugar.

Recusa 03/05/2019
15:27:22

Recusa da proposta. Fornecedor: CERRADO VIAGENS EIRELI, CNPJ/CPF: 26.722.189/0001-10, pelo
melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Após realização de sorteio a empresa ficou em 5º lugar.

Aceite 03/05/2019
15:27:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
07.340.993/0001-90, pelo melhor lance de R$ 0,0001.

Habilitado 03/05/2019
15:29:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI -
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90

Registro
Intenção de
Recurso

03/05/2019
15:35:47

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ/CPF:
01017250000105. Motivo: Vimos respeitosamente apresentar nossa intenção de recurso por não
concordarmos com a exclusão da VOETUR TURISMO do sorteio realizado em 02/05/2019, a ser
demonstrado na peça recursa

Registro
Intenção de
Recurso

03/05/2019
15:46:01

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI CNPJ/CPF: 06955770000174. Motivo:
Registramos intenção de recurso, tendo em vista a decisão da comissão e licitação em efetuar o sorteio
entre as empatadas em fase de cadastro de preposta, ainda em e-mail foi respondido que o CNMP utili

Registro
Intenção de
Recurso

03/05/2019
15:55:13

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ECOS TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 06157430000106. Motivo:
Manifestamos intenção de recurso pelo não atendimento ao item 9.6 "A licitante classificada em primeiro
lugar deverá entregar, juntamente com a proposta, sob pena de desclassificação, Planilha de Custos

Intenção de
Recurso Aceita

03/05/2019
16:03:50

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, CNPJ/CPF:
01017250000105. Motivo: Com base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.

Intenção de
Recurso Aceita

03/05/2019
16:04:34

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF: 06955770000174. Motivo: Com
base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.
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Intenção de
Recurso Aceita

03/05/2019
16:07:21

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ECOS TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 06157430000106. Motivo: Com
base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.

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

06.157.430/0001-06 03/05/2019 15:55 03/05/2019 16:07 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos intenção de recurso pelo não atendimento ao item 9.6 "A licitante classificada
em primeiro lugar deverá entregar, juntamente com a proposta, sob pena de desclassificação, Planilha de Custos
que demonstre a compatibilidade entre os custos e as receitas estimados para a execução do serviço, consoante
previsto na Instrução Normativa nº 3/2015 da SLTI. " este documento não foi apresentado, e a proposta
apresentada não atende o item 5.6
Motivo Aceite ou Recusa:Com base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
06.955.770/0001-74 03/05/2019 15:46 03/05/2019 16:04 Aceito

Motivo Intenção:Registramos intenção de recurso, tendo em vista a decisão da comissão e licitação em efetuar
o sorteio entre as empatadas em fase de cadastro de preposta, ainda em e-mail foi respondido que o CNMP
utilizaria como critério de desempate as normas nas normas constantes no comprasnet, principalmente o disposto
no link http://www.comprasnet.gov.br/ajuda/siasg/FaqPregaoElet_Jan2008.htm, perguntas 2.2.11 e 2.2.12, ou
seja o item 2.2.11, sendo explicado em recurso a forma a ser considerada de desempate
Motivo Aceite ou Recusa:Com base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
01.017.250/0001-05 03/05/2019 15:35 03/05/2019 16:03 Aceito

Motivo Intenção:Vimos respeitosamente apresentar nossa intenção de recurso por não concordarmos com a
exclusão da VOETUR TURISMO do sorteio realizado em 02/05/2019, a ser demonstrado na peça recursal.
Motivo Aceite ou Recusa:Com base no item 12.1 do edital, aceito a intenção de recurso.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 30/04/2019
14:01:05

Boa tarde Senhores Licitantes! Em nome do CNMP declaro aberto o Pregão 09/2019 – para
prestação dos serviços de empresa para agenciamento de passagens aéreas, visando atender

às necessidades do Conselho Nacional do Ministério Público.
Pregoeiro 30/04/2019

14:01:19
Esclareço que no caso de divergência, a especificação do objeto é a constante do edital (ver

item 1.1.1 do edital).
Pregoeiro 30/04/2019

14:01:42
Alerto a todos para o tem 5.2 do edital que se refere a perda do negócio por desconexão.

Pregoeiro 30/04/2019
14:02:47

Solicito atenção aos limites máximos aceitáveis (item 9.4 do edital).

Pregoeiro 30/04/2019
14:02:58

Informo que as propostas serão analisadas e, em seguida, abriremos o item para lances. Por
favor aguardem.

Sistema 30/04/2019
14:04:35

Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos
o envio de lances.

Pregoeiro 30/04/2019
14:04:48

Encontra-se aberta a fase de lances.

Pregoeiro 30/04/2019
14:05:00

Informo por oportuno, que conforme o art. 28 do Decreto nº 5.450 e item 11.2 do Edital de
licitação deste pregão, aquele licitante que não mantiver sua proposta, inclusive lances, ou
deixar de entregar a documentação exigida, será sancionado com impedimento de licitar e

contratar com a União. Portanto peço que ofertem lances com responsabilidade.
Sistema 30/04/2019

14:05:17
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:10 de 30/04/2019, após isso entrará(ão) no

encerramento aleatório.
Pregoeiro 30/04/2019

14:05:48
Alerto ainda que o período de encerramento aleatório vai de 1 a 30 minutos, não deixem para

realizar lances no último instante.
Sistema 30/04/2019

14:20:39
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 30/04/2019
14:26:56

Srs. Licitantes, em conformidade com os itens 9.15.3 e 9.16.1, convoco as empresas P&P
TURISMO EIRELI, ECOS TURISMO LTDA, CERRADO VIAGENS EIRELI, WEBTRIP AGENCIA DE

VIAGENS E TURISMO EIRELI, ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA,
Pregoeiro 30/04/2019

14:27:17
para comparecerem, no dia 02/05/2019, às 15 horas, no Edifício-Sede do CNMP, situado no

SAFS, Qd. 05, Lote 03 – Ed. Adail Belmonte, Brasília/DF, sala T-08, para presenciarem a
realização de sorteio visando o desempate de lances.

Pregoeiro 30/04/2019
14:27:37

Conforme item 9.16.2 O sorteio será realizado, independentemente do comparecimento dos
licitantes, pelo Pregoeiro e equipe de apoio, utilizando envelope contendo os nomes dos

licitantes empatados
Pregoeiro 30/04/2019

14:28:23
Informo ainda que qualquer licitante interessado poderá presenciar a realização do sorteio.

Pregoeiro 30/04/2019
14:30:17

Informo por fim, que o pregão será suspenso e será reaberto dia 03/05/2019, às 14 horas,
para prosseguimento. Boa tarde a todos.

Pregoeiro 03/05/2019
14:01:33

Sr. Licitantes, boa tarde. Reabriremos o pregão.

Pregoeiro 03/05/2019
14:02:04

Informo que, em conformidade com o item 9.15.3 do Edital, foi realizado ontem, dia
02/05/2019, às 15:00, no Ed. Sede do CNMP, na sala da CPL, sorteio para desempate ocorrido

na fase de classificação, entre as empresas: WEBTRIP, ECOS, ORLEANS, P&P e CERRADO,
sendo esta a ordem final da classificação,
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Pregoeiro 03/05/2019
14:02:52

conforme ATA DA SESSÃO que encontra-se publicada no site do

Pregoeiro 03/05/2019
14:03:21

Desta forma, dando continuidade ao pregão Solicito a empresa WEBTRIP AGENCIA DE
VIAGENS que envie sua proposta com valores atualizados. Para habilitação solicito o envio da
declaração de regularidade (Anexo III do Edital), Atestado de Capacidade técnica (item 10.3.7

do edital) e certidão negativa de falência.
Pregoeiro 03/05/2019

14:03:32
Os demais documentos serão retirados do sistema comprasnet e SICAF.

Pregoeiro 03/05/2019
14:04:02

Solicito também enviar ainda Registro do Ministério do Turismo e Declarações das Companhias
aéreas.

Pregoeiro 03/05/2019
14:04:32

Para WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - Concedo o prazo de 1 hora para
envio da documentação solicitada.

Sistema 03/05/2019
14:04:42

Senhor fornecedor WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF:
07.340.993/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 03/05/2019
14:05:00

Para WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - S. Licitante, alguma dúvida?

07.340.993/0001-
90

03/05/2019
14:06:40

Boa tarde, ok, estamos providenciando

Sistema 03/05/2019
14:52:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI,
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 03/05/2019
15:01:41

Srs. Licitantes, estamos analisando a proposta e documentação de habilitação da empresa
WEBTRIP, peço que aguardem 30 minutos.

Pregoeiro 03/05/2019
15:29:37

Informo que a proposta comercial da empresa WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS foi recebida
dentro do prazo estipulado, esta regular com a documentação obrigatória perante o SICAF,

demais documentos de habilitação e como também as Declarações no sistema. Assim, declaro
a proposta da empresa Habilitada.

Sistema 03/05/2019
15:29:53

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 03/05/2019
15:30:10

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/05/2019 às 16:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 03/05/2019 15:29:53 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

03/05/2019 15:30:10 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/05/2019 às 16:00:00.

 
Data limite para registro de recurso: 08/05/2019.

 Data limite para registro de contra-razão: 13/05/2019.
 Data limite para registro de decisão: 27/05/2019.

  
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 16:08 horas do dia 03 de maio de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
MARCIEL RUBENS DA SILVA 

 Pregoeiro Oficial

 
BRUNO DE SOUSA TRINDADE

 Equipe de Apoio

 
DANIEL YOSHIMITSU KUWAE

 Equipe de Apoio
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