
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

Dependência: FUNDACAO ARAUCARIA DE APOIO AO DESENV CIENTIF TECN - 

FUNDACAO ARAUCARIA - (PR) 

Licitação: (Ano: 2019/ FUNDACAO ARAUCARIA DE APOIO AO DESENV CIENTIF TECN 

/ N° Processo: 01/2019) 

às 14:01:37 horas do dia 31/05/2019 no endereço AV COMENDADOR FRANCO 1341-

FUNDACAO ARAUCARIA PREDIO DA FIEP, bairro JARDIM BOTANICO, da cidade de 

CURITIBA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FERNANDA CARINE SCHEIDT, 

e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da 

Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 01/2019 - 2019/01/2019 que tem por 

objeto A presente licitação tem por objetivo a contratação de serviço de natureza 

continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e 

emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de 

atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em Curitiba Pr 

ou Região Metropolitana, de acordo com as características descritas no Anexo I do Edital. 

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços: 

Lote (1) - serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de 

viagens, para cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e 

internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de 

Atendimento instalado em Curitiba 	Pr ou Região Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO 

AGENTE DE VIAGEM-RAV) 

Data-Hora Fornecedor Pr000sta 

31/05/2019 10:20:23:337 CONDOR TURISMULTDA R$ 200.000.00 

31/05/2019 10:19:12:424 BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP R$ 0.01 

30/05/2019 16:07:37:211 N. C. TURISMO LTDA. ME R$ 14.00 

23/05/2019 09:30:56:318 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME. R$ 14.00 

22/05/2019 15:10:17:998 DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME R$ 14.00 

31/05/2019 10:18:59:426 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - 
ME 

R$ 0,01 

31/05/2019 10:18:48:231 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA R$ 0.01 

20/05/2019 16:08:45:641 ELLAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 14.67 

29/05/2019 16:03:54:867 DUCATO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME R$ 14.00 

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os 

seguintes menores preços: 
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Lote (1) - serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de 

viagens, para cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e 

internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de 

Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO 

AGENTE DE VIAGEM-RAV) 

Data-Hora Fornecedor Lance 

31/05/2019 14:01:45:726 DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME R$ 0.01 

31/05/2019 14:02:18:114 N. C. TURISMO LTDA. ME R$ 0,02 

23/05/2019 09:30:56:318 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME. R$ 14,00 

29/05/2019 16:03:54:867 DUCATO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME R$ 14.00 

20/05/2019 16:08:45:641 ELLAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA R$ 14.67 

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

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu: 

No dia 31/05/2019, às 14:07:09 horas, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por 

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de 

passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto 

(e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região 

Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV) - a situação do lote foi 

alterada para: arrematado. No dia 03/06/2019, às 15:14:15 horas, a situação do lote foi 

finalizada. 

No dia 03/06/2019, às 15:14:15 horas, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por 

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de 

passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto 

(e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região 

Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV) - a situação do lote foi 

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - 

FERNANDA CARINE SCHEIDT - desclassificou o fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS 

LTDA ME. No dia 04/06/2019, às 17:40:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

J.C. 

No dia 04/06/2019, às 17:40:07 horas, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por 

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de 

passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto 

(e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região4 
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Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV) - a situação do lote foi 

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que 

a empresa atendeu o Edital PE 01/2019, declaro vencedora. No dia 06/06/2019, às 08:39:22 

horas, a situação do lote foi finalizada. 

No dia 06/06/2019, às 08:39:22 horas, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por 

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de 

passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto 

(e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região 

Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV) - a situação do lote foi 

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudico o PE 01/2019 em 

favor da empresa NC Turismo. 

No dia 06/06/2019, ás 08:39:22 horas, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por 

intermédio de operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de 

passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto 

(e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região 

Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV) - pelo critério de menor 

preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N. C. TURISMO LTDA. ME 

com o valor R$ 0,01. 

No dia 31/05/2019, às 10:18:48 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDA CARINE 

SCHEIDT - desclassificou a proposta do fornecedor - BRASITUR EVENTOS E TURISMO 

LTDA, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência 

de viagens, para cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais 

e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de 

Atendimento instalado em Curitiba Pr ou Região Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO 

AGENTE DE VIAGEM-RAV). O motivo da desclassificação foi: Considerando o item 2.3 do 

Edital do Pregão Eletrônico 01/2019, desclassifico a proposta. 

No dia 31/05/2019, às 10:18:59 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDA CARINE 

SCHEIDT - desclassificou a proposta do fornecedor - AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO EIRELI - ME, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por intermédio de 

operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e 

rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e 

de Posto de Atendimento instalado em Curitiba 	Pr ou Região Metropolitana 

(REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV). O motivo da desclassificação foi: 

Considerando o item 2.3 do Edital do Pregão Eletrônico 01/2019, desclassifico a proposta. 

No dia 31/05/2019, às 10:19:12 horas, o Pregoeiro da licitação - FERN erk` i  DA CARINE 
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SCHEIDT - desclassificou a proposta do fornecedor - BREMATUR - PASSAGENS E 

TURISMO LTDA - EPP, no lote (1) - serviço de natureza continuada, por intermédio de 

operadora ou agência de viagens, para cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e 

rodoviárias, nacionais e internacionais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e 

de Posto de Atendimento instalado em Curitiba 	Pr ou Região Metropolitana 

(REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV). O motivo da desclassificação foi: 

Considerando o item 2.3 do Edital do Pregão Eletrônico 01/2019, desclassifico a proposta. 

No dia 31/05/2019, às 10:20:23 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDA CARINE 

SCHEIDT - desclassificou a proposta do fornecedor - CONDOR TURISMO LTDA, no lote (1) 

- serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para 

cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, 

por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em 

Curitiba Pr ou Região Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV). O 

motivo da desclassificação foi: Considerando o item 9.1, letra a, do Edital do Pregão 

Eletrônico 01/2019, desclassifico a proposta. 

No dia 03/06/2019, às 15:14:15 horas, o Pregoeiro da licitação - FERNANDA CARINE 

SCHEIDT - desclassificou o fornecedor - DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, no lote (1) - 

serviço de natureza continuada, por intermédio de operadora ou agência de viagens, para 

cotação, reserva e emissão de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais, 

por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e de Posto de Atendimento instalado em 

Curitiba Pr ou Região Metropolitana (REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM-RAV). O 

motivo da desclassificação foi: Na Proposta de Preço apresentada pela Arrematante, não 

consta a declaração de disponibilização do Posto de Atendimento em Curitiba Pr ou Região 

Metropolitana, pelo que se verifica que esta apresentou proposta de preços em 

desconformidade com os requisitos do Edital. Conforme disposto na a Lei Estadual 15.608 

de 16/08/2007, Art. 89 Serão desclassificadas: I - as propostas que não atendam às 

exigências do ato convocatório da licitação. Diante do exposto, DESCLASSIFICO a empresa 

DF Turismo e Eventos Ltda ME. 

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

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

detalhadas sobre o andamento do p 
ie#1) deo. 4.-4-1-4-- -- 

FE -"7:2 DA C RINE SCHEIDT 
wr:goeir da disputa 

I 	 ,L01 
RAMIRO WAHRHAFTI 

Autoridade Compe 
J.C. 
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Membr 

IRANDA 

ipe Apoio 

Proponentes: 
12.146.604/0001-20 AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 
23.361.387/0001-07 BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 
82.524.232/0001-03 BREMATUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP 

02.964.393/0001-89 CONDOR TURISMO LTDA 
07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME 
14.174.168/0001-28 DUCATO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 
10.855.227/0001-72 ELLAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA 

81.102.709/0001-08 N. C. TURISMO LTDA. ME 
07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.ME. 
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