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Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às 9h, na sede do Serviço Social da Indústria e 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP e sua 

Equipe de Apoio, deram continuidade aos trabalhos do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL SISTEMA FIEP  nº 

799/2018 convocado para CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 

AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS EM HOTÉIS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, 

SEGURO VIAGEM NACIONAL E INTERNACIONAL, PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, PASSE DE 

TREM INTERNACIONAL, EMISSÃO DE CARTA VERDE, BEM COMO ATENDIMENTO DE LOCAÇÃO DE 

VEÍCULOS NO EXTERIOR, LOCAÇÃO NACIONAL DE VANS, ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, EVENTOS 

REALIZADOS EM HOTÉIS NACIONAIS E ATENDIMENTO RECEPTIVO DE GRUPOS EM PASSEIOS 

CULTURAIS, TURÍSTICOS E EXCURSÕES. Iniciada a sessão pública, registra-se a presença das empresas 

AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA e BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA. A pregoeira informa que 

em 22/10/18, a sessão foi suspensa para regularização da documentação das empresas participantes. Segue 

ata de sessão reservada “..Na sessão realizada no dia 22/10/18, participaram as empresas AVIPAM VIAGENS E 

TURISMO LTDA e BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA, registra-se que a fase do processo foi 

invertida, ou seja, aberto envelope de habilitação.  Ao analisar os documentos de habilitação, observou-se que 

as empresas deixaram de entregar os seguintes documentos: AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA: 1) Deixou 

de atender o item 5.4 alínea “j” do preâmbulo do Edital, e; 2) Deixou de atender o item 4.2 alíneas “c” e “f” 

restando assim inabilitada. BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA: 1) apresentou para o Item 4 Alínea “c” 

do Anexo II, carta da empresa PASSAREDO emitido para outro CNPJ não sendo da empresa participante e/ou 

filial da mesma, ou seja, em desacordo com o Edital. 2) A empresa não apresentou o item 4 alínea “f” do Anexo II 

demonstrando que ofertou serviços para empresas com mais de 3000 funcionários. Sendo assim, a empresa 

restou INABILITADA. Diante da inabilitação das duas participantes, foi aplicado o contido no item 18.12 do 

Preâmbulo do Edital, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização dos referidos 

documentos. Decorrido o prazo, verificou-se que as empresas AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA e 

BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA apresentaram/regularizaram as documentações apontadas, e 

conforme parecer da área técnica, as mesmas restaram HABILITADAS. Sendo assim, será efetuado o 

julgamento parcial concedendo prazo recursal e posteriormente convocando nova sessão pública para 

continuidade do certame...”. Diante disso, a comissão de licitação agendou sessão de continuidade para o dia 

09/11/18. Dando continuidade ao processo licitatório, os envelopes de Proposta Comercial foram abertos e o seu 

conteúdo analisado de acordo com as especificações. A Pregoeira registrou que a proposta comercial da 

empresa AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA foi apresentada com 02 (duas) folhas e que a proposta 

comercial da empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA foi apresentada com 02 (duas) folhas. Os 

documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe de apoio, equipe técnica e por todos os presentes. A 

Pregoeira registra que a proposta comercial da empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA foi 

apresentada com o valor total de R$ 450.208,44, porém o valor total correto é de R$ 450.416,00. Tendo em vista 

que o valor unitário está em conformidade com o edital e por se tratar apenas de erro de somatória sanável de 

correção, a proposta da empresa resta classificada. A Pregoeira informou que a fase de propostas está 

encerrada e sobre a mesma não cabe mais pedido de reconsideração, dando andamento ao procedimento do 

pregão e registrando valores cotados. As empresas AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA e BREMATUR 

PASSAGENS E TURISMO LTDA foram CLASSIFICADAS. Na fase de lances após negociação, foi obtido da 

empresa AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA o arremate do LOTE ÚNICO pelo valor total de R$ 360.077,50 

(trezentos e sessenta mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos). Conforme exigência constante no Anexo 

II do edital, o proponente arrematante deverá efetuar o cadastro no link  http://compras.fiepr.org.br dentro do 
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prazo de 02 (dois) dias úteis (até as 18h00 do dia 13/11/18). A Comissão informou ao arrematante que a 

proposta deverá ser reajustada conforme previsto no item 6.20 do Edital, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis 

(até as 18h00min do dia 13/11/18). A empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA realizou as 

seguintes observações: “ Solicito a desclassificação da empresa AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA por não 

manter o representante legal ou proponente credenciado na sessão do certame, no dia 22/10/2018, cujo nome é 

Anderson José Paranhos. Não foi concedido no presente certame o benefício do art 44, da lei complementar 

123/2006, que se aplica a todas as licitações do território nacional, inclusive no Sistema FIEP. Pelas questões 

expostas fica registrado a intensão de interpor recurso no prazo regulamentar, nos termos 9.4 do edital”. A 

Pregoeira anunciou que o resultado deste Pregão será divulgado no site 

www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira encerrou a sessão, 

determinando a lavratura da ATA que foi por todos assinada. 
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