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Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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 início aos trabalhos de abertura 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 

foram recebidos os envelopes de habilitação e proposta comercial, ambos lacrados, das empresas: AVIPAM 

VIAGENS E TURISMO LTDA e BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA. A Pregoeira informa ao 

proponente presente a respeito dos atos procedimentares que nortearão a Sessão de Pregão que agora tem 

início. A Comissão de Licitação inicialmente menciona que, conforme o item 6.5 do preambulo do Edital, onde 

diz: “O Pregoeiro poderá inverter o procedimento, abrindo primeiramente o envelope de habilitação e 

posteriormente abrindo o envelope de proposta de preços, nos termos do artigo 17 do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP”, estará sendo efetuado a inversão de fases para 

esta licitação, ou seja, será aberto primeiramente o envelope de habilitação e sequencialmente de preços. Em 

seguida, é examinada a credencial do representante e documentos da empresa: AVIPAM VIAGENS E TURISMO 

LTDA e BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA. O representante legal da empresa participante está 

credenciado. A Comissão realizou consulta ao link 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php conforme exigência do Edital, restando as empresas 

IDÔNEAS. Os envelopes de Habilitação foram abertos e o seu conteúdo analisado de acordo com as 

especificações. A Pregoeira registrou que a habilitação da empresa AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA foi 

apresentada com 69 (sessenta e nove) folhas, e da empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA foi 

apresentada com 60 (sessenta) folhas. Os documentos foram vistados pela Pregoeira, equipe de apoio e por 

todos os presentes. A empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA fez as seguintes considerações: a 

empresa AVIPAM não cumpriu os seguintes itens 5.4 alínea “j” certidão de falência e concordata com 

antecedência máxima de 60 dias da data, a data da certidão está 18/07/2018; Anexo II 4.2 a letra “c” os 

atestados da Avianca, Latam e Passaredo estão sem autenticação e 4.2 letra “f” o atestado de capacidade está 

com CNPJ diferente da empresa credenciada não consta a comprovação de quantitativo mínimo de 3.000 

colaboradores. A Pregoeira responde que de fato a empresa AVIPAM deixou de atender o item 5.4 alínea “j” do 

preâmbulo do Edital e o item 4.2 alíneas “c” e “f” restando assim inabilitada. Ainda a Pregoeira registra que a 

empresa BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA 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. 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.   

Tendo em vista, as empresas AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA e BREMATUR PASSAGENS E TURISMO 

LTDA restarem INABILITADAS, a Pregoeira aplica o contido no item 18.12 do Preâmbulo do Edital “...Quando 

todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações do 

SESI/SENAI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item...” .ou seja, as empresas 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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deverão regularizar os referidos documentos até o dia 29/10/2018 as 18h. Os envelopes de proposta comercial 

das empresas AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA e BREMATUR PASSAGENS E TURISMO LTDA 

permanecem, lacrados e inviolados, com a Comissão de Licitação até a conclusão do processo. A Pregoeira 

anunciou que a continuidade desse pregão será divulgada 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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