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Pregão Eletrônico
70016 .82019 .11115 .4534 .651966

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral no Estado do Mato Grosso do Sul
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00008/2019
Às 14:00 horas do dia 12 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2018 de 31/12/2018, 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 0000688-15.2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00008/2019.
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços de AGENCIAMENTO DE
VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão
de seguro de assistência em viagens internacionais, bem como quaisquer outras providências necessárias ao regular
e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação.. 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 para prestação de serviços de AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão
de seguro de assistência em viagens internacionais, bem como quaisquer outras providências necessárias ao
regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: serviço
Valor estimado: R$ 100,0100
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA, pelo melhor lance de R$ 88,0000 .
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

14.807.420/0001-99 FACTO
TURISMO EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade Valor Unit.
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

1

R$ 0,0001

Valor
Global

Data/Hora
Registro

R$ 0,0001

22/02/2019
12:00:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

08.108.878/0001-57 VOLEE
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0001

R$ 0,0001

22/02/2019
12:01:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

05.222.410/0001-09 S. P. PEREIRA
SANTOS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

25/02/2019
17:34:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
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como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

03.667.498/0001-39 ITS VIAGENS E
TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 90,0000

R$ 90,0000 25/02/2019
07:18:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

17.124.851/0001-49 HOTEL A JATO
OPERADORA
TURISTICA
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 90,0000

R$ 90,0000 25/02/2019
09:54:22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

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

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 22/02/2019
14:22:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11/02/2015, incluindo reserva e
cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem como quaisquer outras
providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva
contratação, de acordo com o estabelecido no Edital e seus anexos

21.993.683/0001-03 V & P
SERVICOS DE
VIAGENS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 22/02/2019
14:32:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: prestação de serviços de AGENCIAMENTO DE VIAGENS,
compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e
internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de 11/02/2015, incluindo reserva e
cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem como quaisquer outras
providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva
contratação, de acordo com o Edital e seus anexos

11.285.702/0001-85 JB TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 25/02/2019
13:29:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo reserva e
cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem como quaisquer outras
providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva
contratação.

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E
EVENTOS LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 25/02/2019
18:34:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

00.922.286/0001-62 AQUIDAUANA
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 26/02/2019
18:41:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, incluindo reserva e
cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem como quaisquer outras
providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva
contratação.

08.880.553/0001-98 OCEANIC
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 11/03/2019
20:24:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

26.722.189/0001-10 CERRADO
VIAGENS
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 12/03/2019
08:30:13

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
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11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

14.278.276/0001-40 SX
TECNOLOGIA E
SERVICOS
CORPORATIVOS
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 12/03/2019
10:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

02.964.393/0001-89 CONDOR
TURISMO EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 12/03/2019
13:03:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação

74.357.443/0001-70 SELFECORP
VIAGENS
CORPORATIVAS
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0100 R$ 100,0100 22/02/2019
12:00:38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
para prestação de serviços de AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão,
remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução
Normativa SLTI nº 3, de 11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em
viagens internacionais, bem como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado
cumprimento das obrigações decorrentes da respectiva contratação.

06.064.175/0001-49 AIRES
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0100 R$ 100,0100 11/03/2019
16:37:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aereas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

57.830.788/0001-80 TRISTAR
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0100 R$ 100,0100 12/03/2019
11:17:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação

23.361.387/0001-07 BRASITUR
EVENTOS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 101,0000 R$ 101,0000 12/03/2019
12:25:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI nº 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação.

08.030.124/0001-21 AGENCIA
AEROTUR LTDA

Sim

Sim

1

R$ 140,0000 R$ 140,0000 22/02/2019
12:47:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de
agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais e internacionais, nos termos da Instrução Normativa SLTI, n. 3, de
11/02/2015, incluindo reserva e cotação/emissão de seguro de assistência em viagens internacionais, bem
como quaisquer outras providências necessárias ao regular e adequado cumprimento das obrigações
decorrentes da respectiva contratação conforme condições do Edital do presente processo licitatório e seus
anexos.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 140,0000

08.030.124/0001-21

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 101,0000

23.361.387/0001-07

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0100

57.830.788/0001-80

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0100

74.357.443/0001-70

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0100

06.064.175/0001-49

12/03/2019 14:00:05:430
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R$ 100,0000

26.722.189/0001-10

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

14.278.276/0001-40

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

02.964.393/0001-89

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

11.285.702/0001-85

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

07.832.586/0001-08

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

00.922.286/0001-62

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

04.613.668/0001-65

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

21.993.683/0001-03

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 100,0000

08.880.553/0001-98

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 90,0000

03.667.498/0001-39

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 90,0000

17.124.851/0001-49

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 0,0100

05.222.410/0001-09

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 0,0001

14.807.420/0001-99

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 0,0001

08.108.878/0001-57

12/03/2019 14:00:05:430

R$ 90,0000

04.613.668/0001-65

12/03/2019 14:07:44:023

R$ 89,9000

14.278.276/0001-40

12/03/2019 14:28:51:890

R$ 98,0000

21.993.683/0001-03

12/03/2019 14:30:35:520

R$ 89,5000

04.613.668/0001-65

12/03/2019 14:30:58:303

R$ 88,0000

21.993.683/0001-03

12/03/2019 14:31:21:447

R$ 89,4000

26.722.189/0001-10

12/03/2019 14:31:30:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Aberto

Data

Observações

12/03/2019
Item aberto.
14:05:21

Iminência de 12/03/2019
Batida iminente. Data/hora iminência: 12/03/2019 14:30:29.
Encerramento 14:10:29
Encerrado

12/03/2019
Item encerrado
14:31:42

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: FACTO TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF: 14.807.420/000112/03/2019
99, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta inexequível. O licitante não respondeu
14:59:13
à diligência prevista na cláusula 9.3 do Edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
12/03/2019
08.108.878/0001-57, pelo melhor lance de R$ 0,0001. Motivo: Proposta inexequível. O
15:21:42
licitante não respondeu à diligência prevista na cláusula 9.3 do Edital.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: S. P. PEREIRA SANTOS LTDA, CNPJ/CPF:
12/03/2019
05.222.410/0001-09, pelo melhor lance de R$ 0,0100. Motivo: Proposta inexequível. O
15:45:39
licitante não respondeu à diligência prevista na cláusula 9.3 do Edital.

Aceite

12/03/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA, CNPJ/CPF:
17:31:03 21.993.683/0001-03, pelo melhor lance de R$ 88,0000.

Habilitado

12/03/2019 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA,
17:38:08 CNPJ/CPF: 21.993.683/0001-03, pelo melhor lance de R$ 88,0000.

Registro
Intenção de
Recurso

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI CNPJ/CPF:
13/03/2019 02964393000189. Motivo: 1º. A proposta detalhada e documentos devem ser enviados pelo
12:39:24 sistema do COMPRASNET, o que não foi realizado, portanto não houve observância aos
princípio da TRANSPARÊNCIA que rege o pregão eletrôn

Intenção de
Recurso
Aceita

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONDOR TURISMO - EIRELI, CNPJ/CPF:
13/03/2019 02964393000189. Motivo: Verificados os pressupostos recursais, abrirei prazo para
13:09:22 interposição do recurso. Registro que a proposta detalhada encaminhada tempestivamente
pela empresa declarada vencedora se encontra disponibilizada no sítio eletrônico do TRE/MS.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF
02.964.393/0001-89

Data/Hora do Recurso

Data/Hora Admissibilidade

Situação

13/03/2019 12:39

13/03/2019 13:09

Aceito

Motivo Intenção:1º. A proposta detalhada e documentos devem ser enviados pelo sistema do
COMPRASNET, o que não foi realizado, portanto não houve observância aos princípio da
TRANSPARÊNCIA que rege o pregão eletrônico. 2º. Observa-se que apesar de ter sido
disponibilizado os documentos no sitio eletrônico do TRE/MS, não consta no arquivo zip, a
proposta detalhada exigida pelo item 4.8 do edital da empresa vencedora. Por fim, a empresa
convocada ofertou lance inexeqüível, o que será demonstrado nas razões.
Motivo Aceite ou Recusa:Verificados os pressupostos recursais, abrirei prazo para interposição
do recurso. Registro que a proposta detalhada encaminhada tempestivamente pela empresa
declarada vencedora se encontra disponibilizada no sítio eletrônico do TRE/MS.
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Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

12/03/2019
14:00:22

Boa tarde Srs. licitantes, iniciarei, neste momento, trabalhos referentes à fase
externa do Pregão 08/2019.

Pregoeiro

12/03/2019
14:00:31

Antes de abrir a fase de lances, relembrarei alguns aspectos relevantes do Edital:

Pregoeiro

12/03/2019
14:00:42

Em decorrência da disposição contida nas cláusulas b.1 e b.2 da cláusula 4.2 do
Capítulo 4 do Edital (da proposta de preços), informo que somente serão
considerados os preços indicados com até 02 (duas) casas decimais. As frações
correspondentes a terceira e quarta casas decimais serão desprezadas em acordo
com as disposições editalícias.

Pregoeiro

12/03/2019
14:00:51

Os casos de suspeita de inexequibilidade de propostas serão tratados na forma
disposta na cláusula 9.3 do Edital, ocasião em que a empresa poderá ser convocada
a ratificar sua proposta.

Pregoeiro

12/03/2019
14:01:45

De pronto, verifico a oferta de três propostas que se mostram com sérios indícios
de inexequigilidade, provavelmente ofertadas por licitantes que não entenderam a
dinâmica da contratação disposta no Termo de Referência.

Pregoeiro

12/03/2019
14:02:15

Esses casos serão tratados na fase de aceitação de propostas.

Pregoeiro

12/03/2019
14:02:43

Aos demais licitantes, peço que ofertem seus lances normalmente, ignorando as
propostas que se mostram com indícios de inexequibilidade.

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:10

Na fase de aceitação de propostas, restará necessário o envio da PROPOSTA
DETALHADA, no prazo de IMPRORROGÁVEL de 120 (cento e vinte) minutos,
contados da convocação do Pregoeiro.

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:16

A PROPOSTA DETALHADA DEVERÁ SER ELABORADA UTILIZANDO O ANEXO III DO
EDITAL (modelo de proposta detalhada).

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:27

Caso não seja encaminhada a proposta detalhada dentro do prazo anotado, ou seja
a proposta detalhada elaborada em formulário diverso do disponibilizado pelo TRE
no Anexo III, haverá a RECUSA DA PROPOSTA.

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:38

INFORMO QUE NÃO HAVERÁ A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS INDICADOS.

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:44

Já na fase de HABILITAÇÃO, será exigido da empresa cuja proposta restara aceita o
encaminhamento do comprovante de cadastramento da empresa junto ao Ministério
do Turismo e o Atestado de Capacidade Técnica (alíneas “e” e “f” da cláusula 10.1
do Edital).

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:52

Será dado o prazo de 60 (sessenta) minutos para o envio dos supracitados
documentos (vide cláusula 10.4 do Edital).

Pregoeiro

12/03/2019
14:03:59

Postas as relevantes informações, solicito que todos os licitantes fiquem atentos e
logados no sistema no decorrer dos trabalhos referentes à condução da fase
externa do Pregão 04/2019.

Pregoeiro

12/03/2019
14:04:08

Procederei neste momento à análise das propostas e, em seguida, abrirei os itens
para lances.

Sistema

12/03/2019
14:05:21

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

Pregoeiro

12/03/2019
14:05:33

O objeto já se encontra aberto para lances.

Sistema

12/03/2019
14:10:29

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 14:30 de 12/03/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Pregoeiro

12/03/2019
14:31:39

O item já está em encerramento aleatório, peço que ofertem lances.

Sistema

12/03/2019
14:31:47

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

12/03/2019
14:36:52

Para FACTO TURISMO - EIRELI - Sr. Licitante, verifico que sua proposta possui
sérios indícios de inexequibilidade.

Pregoeiro

12/03/2019
14:37:00

Para FACTO TURISMO - EIRELI - Desta forma, promoverei a diligência prevista nas
cláusulas 9.3 de seguintes do Edital.

Pregoeiro

12/03/2019
14:37:08

Para FACTO TURISMO - EIRELI - Sua proposta, no valor de R$ 0,0001, implica na
oferta de DESCONTO de R$ 99,9999 na emissão de cada passagem ao TRE/MS, de
acordo com as disposições constantes no Capítulo II do Termo de Referência.

Pregoeiro

12/03/2019
14:37:18

Para FACTO TURISMO - EIRELI - Desta forma convoco vossa senhoria para, no
prazo de 20 (vinte) minutos e sob pena de recusa da proposta, responder.

Pregoeiro

12/03/2019
14:37:26

Para FACTO TURISMO - EIRELI - PROCEDE A OFERTA DE R$ 99,9999 DE
DESCONTO NA EMISSÃO DA PASSAGEM PARA CADA TRECHO DE VIAGEM?

Pregoeiro

12/03/2019
14:37:40

Para FACTO TURISMO - EIRELI - Prazo iniciado.

Pregoeiro

12/03/2019
14:58:13

Prazo encerrado.
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Pregoeiro

12/03/2019
14:58:38

A empresa Facto Turismo não respondeu ao questionamento do Pregoeiro em
diligência prevista no Edital. Terá sua proposta recusada.

Pregoeiro

12/03/2019
14:59:58

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, verifico que sua proposta
possui sérios indícios de inexequibilidade.

Pregoeiro

12/03/2019
15:00:05

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - Desta forma, promoverei a diligência
prevista nas cláusulas 9.3 de seguintes do Edital.

Pregoeiro

12/03/2019
15:00:13

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sua proposta, no valor de R$ 0,0001,
implica na oferta de DESCONTO de R$ 99,9999 na emissão de cada passagem ao
TRE/MS, de acordo com as disposições constantes no Capítulo II do Termo de
Referência.

Pregoeiro

12/03/2019
15:00:23

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - Desta forma convoco vossa senhoria para,
no prazo de 20 (vinte) minutos e sob pena de recusa da proposta, responder:

Pregoeiro

12/03/2019
15:00:30

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - PROCEDE A OFERTA DE R$ 99,9999 DE
DESCONTO NA EMISSÃO DA PASSAGEM PARA CADA TRECHO DE VIAGEM?

Pregoeiro

12/03/2019
15:00:35

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - Prazo iniciado

Pregoeiro

12/03/2019
15:20:47

Para VOLEE VIAGENS E TURISMO LTDA - Prazo encerrado.

Pregoeiro

12/03/2019
15:21:30

A empresa Volee Viagens e Turismo não respondeu ao questionamento do Pregoeiro
em diligência prevista no Edital. Terá sua proposta recusada.

Pregoeiro

12/03/2019
15:23:00

Para S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - Sr. Licitante, verifico que sua proposta possui
sérios indícios de inexequibilidade.

Pregoeiro

12/03/2019
15:23:08

Para S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - Desta forma, promoverei a diligência prevista
nas cláusulas 9.3 de seguintes do Edital.

Pregoeiro

12/03/2019
15:23:16

Para S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - Sua proposta, no valor de R$ 0,01 implica na
oferta de DESCONTO de R$ 99,99 na emissão de cada passagem ao TRE/MS, de
acordo com as disposições constantes no Capítulo II do Termo de Referência.

Pregoeiro

12/03/2019
15:23:26

Para S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - Desta forma convoco vossa senhoria para, no
prazo de 20 (vinte) minutos e sob pena de recusa da proposta, responder.

Pregoeiro

12/03/2019
15:23:32

Para S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - PROCEDE A OFERTA DE R$ 99,99 DE
DESCONTO NA EMISSÃO DA PASSAGEM PARA CADA TRECHO DE VIAGEM?

Pregoeiro

12/03/2019
15:23:37

Para S. P. PEREIRA SANTOS LTDA - Prazo iniciado

Pregoeiro

12/03/2019
15:43:48

Prazo encerrado

Pregoeiro

12/03/2019
15:45:19

A empresa S. P. Pereira não respondeu ao questionamento do Pregoeiro em
diligência prevista no Edital. Terá sua proposta recusada.

Pregoeiro

12/03/2019
15:46:12

Para V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - Sr. Licitante, como sua proposta não se
enquadra no dispositivo constante na cláusula 9.3 e seguintes do Edital, convocarei
esta empresa para promover o encaminhamento da PROPOSTA DETALHADA, nos
termos das cláusulas 9.5 e 9.6 do Edital.

Pregoeiro

12/03/2019
15:46:21

Para V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - A proposta detalhada deverá ser enviada
através de correio-eletrônico, para o endereço pregoeiro@tre-ms.jus.br, com cópia
para pregoeirotrems@gmail.com, no prazo máximo IMPRORROGÁVEL de 120 (cento
e vinte) minutos, sob pena de recusa da proposta.

Pregoeiro

12/03/2019
15:46:30

Para V & P SERVICOS DE VIAGENS LTDA - Para a elaboração da proposta
detalhada, o TRE/MS exige a utilização do Anexo III do Edital (modelo de proposta),
formulário elaborado em planilha excel. NÃO SERÃO ACEITAS PROPOSTAS
ELABORADAS EM FORMULÁRIO DIVERSO DO FORNECIDO PELO TRE/MS.

Pregoeiro

12/03/2019
15:46:39

Prazo iniciado.

Pregoeiro

12/03/2019
17:13:24

Srs. Licitantes, registro que a empresa V&P Serviços de Viagens Ltda. encaminhou
tempestivamente o documento exigido na convocação.

Pregoeiro

12/03/2019
17:15:49

Promoverei a análise e disponibilizarei em seguida o arquivo no sítio eletrônico do
TRE/MS.

Pregoeiro

12/03/2019
17:30:30

Registro que os documentos encaminhados pela convocada foram disponibilizados
para consulta no site do TRE/MS, no endereço: http://www.trems.jus.br/transparencia/licitacoes/pregao-2019/pregao-08-2019

Pregoeiro

12/03/2019
17:30:46

Promoverei a aceitação da proposta da empresa V&P Serv. de Viagens.

Pregoeiro

12/03/2019
17:32:19

Cabe informar também que a empresa se adiantou e encaminhou, junto com a
proposta detalhada, os documentos relativos à habilitação da licitante, exigidos nas
alíneas "e" e "f" da cláusula 10.1 do Edital.

Pregoeiro

12/03/2019
17:32:52

Os referidos documentos se encontram no mesmo endereço eletrônico, no link
relativo à proposta detalhada e aos documentos de habilitação da empresa.

Pregoeiro

12/03/2019
17:33:39

O documento exigido na alínea "e" da cláusula 10.1 se encontra no arquivo
nominado "Habilitação".

Pregoeiro

12/03/2019
17:33:59

Os atestados de capacidade técnica constam no arquivo nominado "Atestados de
Capacidade Técnica".
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Pregoeiro

12/03/2019
17:35:39

Ressalto que, analisando a natureza da contratação, aceitarei o somatório dos
atestados para fins de atendimento à exigência mínima de emissão de passagens
(115).

Pregoeiro

12/03/2019
17:36:57

Adoto essa medida em consonância com os entendimentos recentes do TCU,
atentando ao fato de que não há vedação expressa no Edital em sentido contrário.

Pregoeiro

12/03/2019
17:37:38

Comprovadas as exigências habilitatórias pela empresa V&P Serviços de Viagens,
promoverei a habilitação da empresa.

Sistema

12/03/2019
17:38:08

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

12/03/2019
17:38:25

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/03/2019 às
13:00:00.

Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Observações

Abertura de Prazo

12/03/2019
17:38:08

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

12/03/2019
17:38:25

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/03/2019 às
13:00:00.

Data limite para registro de recurso: 18/03/2019.
Data limite para registro de contra-razão: 21/03/2019.
Data limite para registro de decisão: 28/03/2019.
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 13:10 horas do dia 13 de março de 2019,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FABIO AFFONSO JACOB DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial
MARIA JULIA DE ARRUDA MESTIERI
Equipe de Apoio
ERIKA MURACKAMI DUARTE DA ROSA
Equipe de Apoio

Voltar
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