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Pregão Eletrônico

926208.82019 .17502 .4705 .35057190

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00008/2019 

Às 09:00 horas do dia 26 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 029/2019 de 30/01/2019, 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 011.926208/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2019. Objeto: Objeto:
Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de agenciamento de passagens
aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de empregados, conselheiros e representantes do
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.. 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: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres (nacional e internacional),
com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens quando do
deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados deste Conselho.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: taxa agenciamento
Valor estimado: R$ 0,0100 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 .

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

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

Sim Sim 500 R$ 0,0001 R$ 0,0500 16/07/2019
08:00:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e
terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de
passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de empregados, conselheiros e representantes
do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, de acordo com o que estabelece o Edital e seus
anexos

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0001 R$ 0,0500 16/07/2019
08:00:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

12.147.086/0001-69 DESTINO CERTO
TURISMO - EIRELI

Sim Sim 500 R$ 0,0001 R$ 0,0500 24/07/2019
11:08:32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do
deslocamento de empregados, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina.

14.181.341/0001-15 UATUMA TURISMO
E EVENTOS EIRELI

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 16/07/2019
08:00:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

74.357.443/0001-70 SELFECORP
OPERADORA
TURISTICA E

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 16/07/2019
08:01:07
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VIAGENS
CORPORATIVAS LT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do
deslocamento de empregados, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina.

11.955.015/0001-20 CONSULT
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 16/07/2019
09:18:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

04.462.643/0001-08 SLC SERVICOS
AEROPORTUARIO
LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 16/07/2019
09:45:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão,
marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de
empregados, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.

26.722.189/0001-10 CERRADO
VIAGENS EIRELI

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 16/07/2019
09:55:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de reserva, emissão,
marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do deslocamento de
empregados, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.

21.331.404/0001-38 ORLEANS
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 16/07/2019
16:50:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços; de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

02.964.393/0001-89 CONDOR
TURISMO - EIRELI

Sim Sim 500 R$ 0,0100 R$ 5,0000 23/07/2019
00:45:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas e terrestres, compreendendo os serviços de
reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens, nacionais e internacionais, quando do
deslocamento de empregados, conselheiros e representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Santa
Catarina.

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

Sim Sim 500 R$ 5,0000 R$ 2.500,0000 16/07/2019
08:00:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

37.979.739/0001-05 MONEY TURISMO
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 15,0000 R$ 7.500,0000 16/07/2019
08:01:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(Nacional e Internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

08.880.553/0001-98 OCEANIC
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim Sim 500 R$ 15,0000 R$ 7.500,0000 16/07/2019
09:39:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim Sim 500 R$ 35,0000 R$ 17.500,0000 16/07/2019
08:00:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : Serviços de agenciamento de viagens aéreas e terrestres
(nacional e internacional), com prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e
cancelamento de passagens quando do deslocamento de servidores, conselheiros, representantes e convidados
deste Conselho.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 17.500,0000 05.917.540/0001-58 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 7.500,0000 37.979.739/0001-05 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 7.500,0000 08.880.553/0001-98 26/07/2019 09:00:23:460
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R$ 2.500,0000 07.340.993/0001-90 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 14.181.341/0001-15 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 74.357.443/0001-70 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 11.955.015/0001-20 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 04.462.643/0001-08 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 26.722.189/0001-10 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 21.331.404/0001-38 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 5,0000 02.964.393/0001-89 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 0,0500 07.832.586/0001-08 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 0,0500 04.613.668/0001-65 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 0,0500 12.147.086/0001-69 26/07/2019 09:00:23:460
R$ 0,0001 07.832.586/0001-08 26/07/2019 09:03:53:460

R$ 7.000,0000 08.880.553/0001-98 26/07/2019 09:04:55:853
R$ 0,0100 12.147.086/0001-69 26/07/2019 09:07:01:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 26/07/2019
09:03:47 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

26/07/2019
09:06:13 Batida iminente. Data/hora iminência: 26/07/2019 09:07:13.

Encerrado 26/07/2019
09:23:04 Item encerrado

Recusa 26/07/2019
09:26:09

Recusa da proposta. Fornecedor: DF TURISMO E EVENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.832.586/0001-
08, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Licitante desclassificado por apresentar proposta
diversa da solicitado no certame, nos termos dos itens 4.6.1 e 10.10 subitens “c” do Edital.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
09:29:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:01:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESTINO CERTO TURISMO -
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:15:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:19:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESTINO CERTO TURISMO -
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:32:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:50:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESTINO CERTO TURISMO -
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
10:57:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
11:03:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESTINO CERTO TURISMO -
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
11:12:49

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
11:26:56

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESTINO CERTO TURISMO -
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Aceite 26/07/2019
13:24:27

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69, pelo melhor lance de R$ 0,0100.
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Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
13:25:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
14:16:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DESTINO CERTO TURISMO -
EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
15:06:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

26/07/2019
15:19:29

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DESTINO CERTO
TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69.

Habilitado 26/07/2019
15:28:48

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI -
CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-69

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 26/07/2019
09:00:44

Bom dia, senhor licitante! Estamos iniciando os trabalhos do Pregão Eletrônico n.º
008/2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina.

Pregoeiro 26/07/2019
09:01:01

Inicialmente, realizaremos a análise preliminar das propostas apresentadas e, em
seguida, abriremos a etapa competitiva. Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 26/07/2019
09:03:12

Lembramos aos senhores, que os participantes deverão cadastrar seus lances com
duas casas decimais após a vírgula, conforme estabelece o item 4.6.1 do Edital.

Pregoeiro 26/07/2019
09:03:21

Os licitantes que utilizaram quatro casas decimais após a vírgula serão
desclassificados, nos termos dos itens 4.6.1 e 10.10 subitem “c” do Edital.

Pregoeiro 26/07/2019
09:03:28

Passaremos à etapa competitiva.

Sistema 26/07/2019
09:03:47

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

Pregoeiro 26/07/2019
09:05:14

O item está aberto para lances.

Sistema 26/07/2019
09:06:13

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:07 de 26/07/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 26/07/2019
09:23:23

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 26/07/2019

09:25:26
Senhores Licitantes, constatamos que existe uma proposta cadastrada com quatro

casas decimais após a vírgula, contrariando o que estabelece o instrumento
convocatório. Conforme já mencionado via chat antes da abertura para lances, (...)

Pregoeiro 26/07/2019
09:25:52

(...) a licitante DF TURISMO E EVENTOS LTDA que cadastrou sua proposta com quatro
casas decimais após a vírgula esta desclassificada do certame, nos termos dos itens

4.6.1 e 10.10 subitem “c” do Edital.
Pregoeiro 26/07/2019

09:27:05
Prezados Licitantes, passaremos à fase de negociação, conformidade e aceitabilidade

de propostas. Por favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 26/07/2019

09:27:42
Senhores, em virtude da oferta de valor de R$ 0,01 (um centavo de real), e conforme
critério de julgamento definido no item 9.1 do Edital fica impossibilitado à negociação

do presente item licitado.
Pregoeiro 26/07/2019

09:28:13
Portanto, será convocado anexo para a Licitante classificada em primeiro lugar no

certame para o encaminhamento da proposta atualizada (Anexo III do edital)
relativamente à proposta cadastrada, nos termos do item 10.1.6 do instrumento

convocatório. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

09:28:36
(...) Necessário lembrar ao licitante que a proposta atualizada deverá conter todos as

informações exigidas no modela da proposta comercial Anexo III, sob pena de
desclassificação. Sugerimos que utilize o modelo que se encontra no site do Coren/SC,

em formato word. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

09:28:51
(...) Também deverá ser encaminhado planilha de custos da licitante que demonstre a
compatibilidade entre os custos e as receitas estimadas para a execução do serviço
(item 10.1.2 do edital), e nos termos do caput do artigo 7º da IN SLTI/MPOG n.º

03/2015, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

09:29:06
(...) além de todo e qualquer outro documento que a licitante entenda ser devido para

a comprovação da exequibilidade da sua proposta. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

09:29:14
(...) O prazo para enviar a proposta atualizada será de 02 (duas) horas, contados da

convocação do Pregoeiro, com base no item 10.1.8 do Edital. (...)
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Pregoeiro 26/07/2019
09:29:22

(...) Procederemos neste momento à convocação.

Sistema 26/07/2019
09:29:37

Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-
69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/07/2019
10:01:56

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 26/07/2019
10:05:31

Acusamos o recebimento do seguinte documento da Licitante DESTINO CERTO
TURISMO - EIRELI: Proposta Destino Certo.pdf

Pregoeiro 26/07/2019
10:14:54

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Senhor Licitante, a proposta atualizada não
conta os dados do preposto, informação importe e necessário que deve constar na

proposta, conforme modelo disponibilizado no site do Coren/SC. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

10:15:06
Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Também não foi encaminhado planilha
de custos da licitante que demonstre a compatibilidade entre os custos e as receitas
estimadas para a execução do serviço (item 10.1.2 do edital), e nos termos do caput

do artigo 7º da IN SLTI/MPOG n.º 03/2015, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

10:15:28
Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Será convocado novamente anexo para

o envio dos documentos solicitados dentro do prazo restante estabelecido no item
10.1.8 do Edital, sob pena de desclassificação. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
10:15:34

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Procederemos neste momento à
convocação.

Sistema 26/07/2019
10:15:46

Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-
69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
10:19:08

Bom dia pregoeiro. Documentos anexados no sistema e enviados por email.

Sistema 26/07/2019
10:19:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
10:20:27

Proposta envia as 26/07/2019 10:01 conforme sistema.

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
10:25:58

Proposta com dados do preposto enviados por email.

Pregoeiro 26/07/2019
10:30:56

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Senhor Licitante, favor utilizar o modelo da
proposta atualizado disponível no site do Coren/SC, que possui todas as informações
importantes e necessárias que deve constar na proposta, o senhor não enviou. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
10:31:51

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Da mesma forma a planilha enviada
possui informações de outro conselho e não Coren/SC, favor corrigir. O senhor tem até
as 11h29 para enviar os documentos exigidos no Edital, dentro do prazo estabelecido

no item 10.1.8 do instrumento convocatório. (...)
12.147.086/0001-

69
26/07/2019
10:31:55

Ok sera enviada

Pregoeiro 26/07/2019
10:32:03

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Os documentos podem ser enviados
zipados, procederemos novamente a convocação de anexo.

Sistema 26/07/2019
10:32:16

Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-
69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/07/2019
10:50:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
10:53:34

Favor liberar anexo para nova Planilha corrigida.

Pregoeiro 26/07/2019
10:57:08

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Prezado, o documento planilha de custos
que demonstre a compatibilidade entre os custos e as receitas estimadas para a

execução do serviço (item 10.1.2 do edital), e nos termos do caput do artigo 7º da IN
SLTI/MPOG n.º 03/2015, não foi enviado com as informações corrigidas. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
10:57:23

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Procederemos à convocação para
envio.

Sistema 26/07/2019
10:57:47

Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-
69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 26/07/2019
11:03:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
11:10:00

Sr pregoeiro, caso constate alguma alteração que se faça necessária no envio dos
anexos encaminhados, solicitamos a prorrogação do tempo de envio conforme edital.

Pregoeiro 26/07/2019
11:12:12

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Esta difícil o senhor encaminhar os
documentos de maneira correta, conforme exigência estabelecida pelo Edital.

Considerando que o prazo de envio finaliza as 11h29, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

11:12:21
Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Será convocado novamente para o

enviado da planilha de custos que demonstre a compatibilidade entre os custos e as
receitas estimadas para a execução do serviço (item 10.1.2 do edital), e nos termos

do caput do artigo 7º da IN SLTI/MPOG n.º 03/2015, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

11:12:28
Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) visto que os valores estimados e
número estimado de passagens NÃO são o que esta sendo contratado devem ser

corrigidos. (...)
Pregoeiro 26/07/2019 Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Procederemos à convocação para
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11:12:39 envio.
Sistema 26/07/2019

11:12:49
Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-

69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 26/07/2019

11:18:48
Senhores Licitantes, a titulo de informação e conforme estabelece os itens 10.1.8.1 e

11.3.4 do Edital: “Dentro do prazo de 02 (duas) hora poderão ser remetidos, por
iniciativa da Licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou

retificadores afetos à sua documentação (...).
Pregoeiro 26/07/2019

11:19:50
Todos os participantes terão o mesmo tratamento, conforme regra estabelecida pelo

instrumento convocatório.
Sistema 26/07/2019

11:26:56
Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:

12.147.086/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 26/07/2019

11:28:15
Acusamos o recebimento dos documentos solicitados.

Pregoeiro 26/07/2019
11:31:57

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Senhor Licitante, questionamos: o valor
estimado da contratação apresentado na planilha de custos que demonstre a

compatibilidade entre os custos e as receitas estimadas para a execução do serviço, já
inclui o desconto do valor da proposta atualizada?

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
11:39:02

Sr. pregoeiro, sim. Considerando que no montante do contrato, R$0,01 é valor
irrisório.

Pregoeiro 26/07/2019
11:39:44

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Ok, Senhor Licitante, obrigado pela
resposta.

Pregoeiro 26/07/2019
11:39:57

Procederemos à análise da documentação encaminhada.

Pregoeiro 26/07/2019
11:46:14

Diante do horário de almoço, suspenderemos esta sessão neste momento e
retornaremos com a mesma, no dia de hoje (26/07/2019), às 13h00min. Por favor,

estejam conectados.
Pregoeiro 26/07/2019

13:00:22
Boa tarde, senhores licitantes. Estamos retomando aos trabalhos do Pregão Eletrônico

n.º 008/2019 do Coren/SC.
Pregoeiro 26/07/2019

13:00:31
Prezados Licitantes, permanecemos na análise dos documentos encaminhados. Por

favor, permaneçam conectados.
Pregoeiro 26/07/2019

13:21:35
Senhores, tendo sido recebida e analisada por este Pregoeiro, em conjunto a equipe

de apoio e a área técnica do Coren/SC, com fulcro no item 10.7 do Edital, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

13:21:59
(...) a documentação encaminhada pela Licitante DESTINO CERTO TURISMO – EIRELI,
referente à sua proposta de preços, foi verificado que a referida licitante logrou êxito

em demonstrar a compatibilidade entre os custos e as receitas estimadas para
presente contratação. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
13:22:13

(...) Conforme disposto no caput do artigo 7º da IN SLTI/MPOG n.º 03/2015, a
compatibilidade deve ser demonstrada tomando se por base, também, as eventuais

receitas estimadas para a execução do serviço. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

13:22:33
(...) Além disso, a qualificação econômico financeira demonstrada pela licitante, frente
aos custos estimados da presente contratação, torna exequível o valor de R$ 0,01 (um

centavo de real) ofertado, pois demonstra capacidade de arcar com as eventuais
variações no decorrer do contrato. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
13:23:29

(...) O valor de R$ 0,01 (um centavo de real), que representa praticamente renúncia
individual à parcela de remuneração, e apresenta se como compatível com os preços

de mercado. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

13:23:38
(...) Neste viés, confirmou se que o preço praticado pela licitante no valor de R$ 0,01
(um centavo de real) é aplicado de forma freqüente pelas empresas que operam no

ramo, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

13:23:47
(...), assim não há nada que desabone a capacitação da licitante DESTINO CERTO

TURISMO – EIRELI na execução do contrato. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

13:23:58
(...) Logo, demonstrada a exequibilidade e compatibilidade dos custos e receitas da

presente contratação, e garantida à contratação mais vantajosa ao Coren/SC, deve ser
aceita a proposta ofertada. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
13:24:06

(...) Portanto, de acordo com as regras do Edital, a proposta de preços ofertada pela
Licitante DESTINO CERTO TURISMO – EIRELI para o item é aceitável, bem como o

objeto proposto atende às especificações do Edital.
Pregoeiro 26/07/2019

13:24:19
Passaremos a próxima fase do certame, a fase de habilitação.

Pregoeiro 26/07/2019
13:25:18

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Prezado licitante, será convocado anexo
para o encaminhamento dos seguintes documentos exigidos no instrumento

convocatório: os itens 11.2 subitem “d”, e item 11.3 subitens b.1.1, b.1.2, b.2.1,
b.2.2, b.2.3, b.3.1 e b.3.1.1 do Edital. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
13:25:27

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Para tanto, será concedido prazo de 2
(duas) horas, nos termos do item 11.3.2 do Edital, para o encaminhamento da

documentação solicitada, devendo se dar através do Sistema Eletrônico Comprasnet
(convocação de anexo/enviar anexo), contados da convocação do Pregoeiro. (...)

Pregoeiro 26/07/2019
13:25:43

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Procederemos à convocação.

Sistema 26/07/2019
13:25:55

Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-
69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
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Sistema 26/07/2019
14:16:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
12.147.086/0001-69, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 26/07/2019
14:22:18

Senhores licitantes, acusamos o recebemos dos documentos de habilitação solicitados.
Por favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 26/07/2019
14:45:04

Prezados Licitantes, permanecemos na análise dos documentos encaminhados. Por
favor, permaneçam conectados.

Pregoeiro 26/07/2019
15:03:02

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Prezado licitante, será convocado anexo
para o encaminhamento dos documentos exigidos no instrumento convocatório do

item 11.3 subitens b.2.3, b.3.1 e b.3.1.1 do Edital. (...)
Pregoeiro 26/07/2019

15:04:11
Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - (...) Considerando que as agências
consolidadoras de turismo são intermediárias entre as companhias aéreas e as

agências, e tendo em vista que não possuem crédito junto às companhias aéreas e
nem ato de registro perante a Internacional Air Transport Association (IATA).

Pregoeiro 26/07/2019
15:05:52

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Desta forma, será permito a participação de
empresa consolidada, ou seja, empresa que compra bilhetes de uma consolidadora e

não diretamente das cias aéreas.
Sistema 26/07/2019

15:06:21
Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-

69, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 26/07/2019

15:06:42
Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Tendo em que objeto licitado no presente

certame tem como finalidade a contratação de empresa especializada no
agenciamento de passagens aéreas e terrestres.

12.147.086/0001-
69

26/07/2019
15:12:07

Sr. Pregoeiro, os documentos citados, referente ao item 11.3, já foram encaminhados
via portal e e-mail. Obrigado!

Pregoeiro 26/07/2019
15:18:59

Para DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI - Ok, senhor licitante, encontrei os
documentos solicitados estavam numa pasta zipada.

Sistema 26/07/2019
15:19:29

Senhor fornecedor DESTINO CERTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 12.147.086/0001-
69, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 26/07/2019
15:27:55

(...) Senhores Licitantes, considerando que foram realizadas todas as consultas - itens
11.2 e 11.3 – “a” do Edital (SICAF, TST, CNJ, TCU e Portal da Transparência),

verificadas as declarações firmadas perante o Comprasnet e analisada a documentação
encaminhada pelo Sistema, inclusive com a verificação da sua autenticidade nos

respectivos sites, (...)
Pregoeiro 26/07/2019

15:28:07
(...) foi verificado que a Licitante DESTINO CERTO TURISMO – EIRELI cumpriu com

todas as exigências constantes do item 11.2 (SICAF) e 11.3 – “a” (verificação
declaração e sites), e todos os seus subitens, (...)

Pregoeiro 26/07/2019
15:28:20

(...) Portanto, com fundamento no item 11.20 do Edital, a Licitante DESTINO CERTO
TURISMO – EIRELI é declarada habilitada e vencedora do presente certame.

Pregoeiro 26/07/2019
15:28:29

Agradecemos a participação de todos!

Sistema 26/07/2019
15:29:13

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 26/07/2019
15:29:44

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/07/2019 às
15:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 26/07/2019
15:29:13 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

26/07/2019
15:29:44

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/07/2019 às
15:50:00.

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 15:50 horas do dia 26 de julho de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
RONALDO PIERRI 
Pregoeiro Oficial

GABRIELA STRECK DA SILVA
Equipe de Apoio

MICHEL ROCHELES KANNENBERG
Equipe de Apoio
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