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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00030/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 3239 de 11/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 44128/2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00030/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de consolidadora, agência ou
operadora de viagens e turismo para atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer
e traslados ou locação de veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos,
visando atender às necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.. 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 consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para atender sob
demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro
viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da Prefeitura
de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 99,5200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo melhor lance de R$ 0,0100 e a quantidade de 1
Unidade .

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)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor

Global
Data/Hora
Registro

13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 0,0001 R$ 0,0001 04/10/2021
15:02:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

05.929.934/0001-26 CORP TRAVEL VIAGENS E
TURISMO CORPORATIVO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 03/10/2021
19:25:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.808.153/0001-71 FUTURA AGENCIA DE VIAGENS
E TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 0,0100 R$ 0,0100 04/10/2021
17:32:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia 
Porte da empresa: ME/EPP

235.369.528-01 VIJAY VINODBHAI SOLANKI Não Não 1 R$ 98,0000 R$ 98,0000 01/10/2021
17:34:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. Validade da Proposta: 90 (noventa)
dias a contar da abertura da sessão. 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

26.722.189/0001-10 CERRADO VIAGENS EIRELI Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
10:52:43

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preço. 
Porte da empresa: ME/EPP



12.833.061/0001-19 J. M. VIAGENS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
11:32:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR VIAGEM E
TURISMO LTDA

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
14:41:29

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
14:46:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

08.052.666/0001-03 LVM VIAGENS E TURISMO LTDA Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
14:46:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

34.140.729/0001-85 KOA TURISMO E INTERCAMBIO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
16:02:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo o
fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de veículos, seguro viagem,
compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às necessidades da Prefeitura de
Goiânia. 
Porte da empresa: ME/EPP

06.955.770/0001-74 R MORAES AGENCIA DE
TURISMO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/10/2021
20:58:21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.215.207/0001-58 MERU VIAGENS EIRELI Sim Sim 1 R$ 100,0000 R$ 100,0000 05/10/2021
08:28:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.819.149/0001-60 IVONE DE SOUSA ROSA
EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS E PROMOC

Sim Sim 1 R$ 100,0100 R$ 100,0100 24/09/2021
13:09:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA Sim Sim 1 R$ 100,0100 R$ 100,0100 04/10/2021
09:10:07

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

21.331.404/0001-38 ORLEANS VIAGENS E TURISMO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 110,0000 R$ 110,0000 04/10/2021
23:57:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de consolidadora, agência ou operadora de viagens e turismo para
atender sob demanda o fornecimento de passagens aéreas, terrestres, hospedagens, transfer e traslados ou locação de
veículos, seguro viagem, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamentos, visando atender às
necessidades da Prefeitura de Goiânia, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 110,0000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0100 07.832.586/0001-08 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0100 01.819.149/0001-60 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 26.722.189/0001-10 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 12.833.061/0001-19 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 24.538.995/0001-07 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 07.340.993/0001-90 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:00:00:913



R$ 100,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 100,0000 09.215.207/0001-58 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 98,0000 235.369.528-01 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 0,0100 05.929.934/0001-26 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 0,0100 08.808.153/0001-71 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 0,0001 13.353.495/0001-84 05/10/2021 09:00:00:913
R$ 60,0000 09.215.207/0001-58 05/10/2021 09:13:57:530
R$ 99,0000 07.832.586/0001-08 05/10/2021 09:16:56:317
R$ 97,9900 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:19:55:147
R$ 97,0000 07.340.993/0001-90 05/10/2021 09:19:58:997
R$ 96,9900 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:21:01:223
R$ 96,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:21:58:830
R$ 97,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:22:43:937
R$ 95,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:22:56:470
R$ 94,9900 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:23:25:223
R$ 94,9800 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:23:46:213
R$ 94,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:24:41:650
R$ 93,9900 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:25:14:430
R$ 93,9500 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:26:05:703
R$ 93,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:27:15:327
R$ 92,9900 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:27:23:963
R$ 92,0000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:27:31:947
R$ 92,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:27:33:660
R$ 91,9900 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:27:51:480
R$ 91,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:28:56:513
R$ 91,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:28:59:837
R$ 91,0000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:29:03:053
R$ 90,9900 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:29:29:217
R$ 90,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:30:03:433
R$ 90,0000 06.955.770/0001-74 05/10/2021 09:30:08:417
R$ 89,9900 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:30:50:947
R$ 89,9000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:30:53:140
R$ 89,0901 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:32:11:163
R$ 89,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:32:56:680
R$ 88,1991 08.052.666/0001-03 05/10/2021 09:33:39:953
R$ 88,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:34:21:900
R$ 87,9900 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:35:11:987
R$ 87,1000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:35:47:963
R$ 87,0100 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:36:39:187
R$ 86,2000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:37:28:787
R$ 86,1000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:38:35:693
R$ 85,0000 34.140.729/0001-85 05/10/2021 09:40:28:393
R$ 84,9000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:41:39:543
R$ 84,0000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:43:20:593
R$ 83,1000 21.331.404/0001-38 05/10/2021 09:44:50:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/10/2021
09:13:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/10/2021
09:46:51 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

05/10/2021
09:46:51

Item teve empate real para os valores 0,0100 e 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/10/2021
09:46:51 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
09:55:39 Convocado para envio de anexo o fornecedor PROPAG TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 13.353.495/0001-84.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
11:56:58

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PROPAG TURISMO LTDA,
CNPJ/CPF: 13.353.495/0001-84.

Recusa de
proposta

07/10/2021
12:05:47

Recusa da proposta. Fornecedor: PROPAG TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 13.353.495/0001-84, pelo melhor
lance de R$ 0,0001. Motivo: O licitante não enviou a proposta de preços final nos termos do item 7.2 e



subitens do edital adequada ao último lance, conforme prevê o item 6.11.1 do instrumento convocatório.
Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
14:21:40

Convocado para envio de anexo o fornecedor FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
08.808.153/0001-71.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

07/10/2021
15:16:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
LTDA, CNPJ/CPF: 08.808.153/0001-71.

Aceite de
proposta

07/10/2021
16:06:16

Aceite individual da proposta. Fornecedor: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
08.808.153/0001-71, pelo melhor lance de R$ 0,0100. Motivo: A proposta apresentada pelo licitante atende
as exigências fixadas no Edital.

Habilitação de
fornecedor

07/10/2021
17:30:25

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -
CNPJ/CPF: 08.808.153/0001-71

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 05/10/2021
09:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas
e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 itens poderão estar em
disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e

18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 05/10/2021

09:01:00
Bom dia! Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 030/2021. Pregoeiro Cleverson

Ferreira operando o certame.
Pregoeiro 05/10/2021

09:01:09
Senhores(as) Licitantes, informo que os procedimentos deste certame serão realizados em conformidade
com o Decreto Federal nº 10.024/2019 e, de acordo com o item 6.2 do edital, será adotado, na fase de

lances, o modo de disputa “aberto”.
Pregoeiro 05/10/2021

09:01:19
O critério de julgamento e adjudicação do presente certame será o de MENOR PREÇO POR LOTE, obtido

através da MENOR TAXA DE TRANSAÇÃO.
Pregoeiro 05/10/2021

09:01:26
Informo que sempre comunico pelo chat, dentro de cada sessão, a data e o horário das próximas sessões.

Pregoeiro 05/10/2021
09:01:33

Peço-lhes que acompanhem este pregão até o seu desfecho, pois de acordo com o item 2.5 do edital, é
responsabilidade dos licitantes acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 05/10/2021

09:01:48
Diante do que dispõe os Acórdãos TCU nº 168/2009-P e nº 2.139/2018-P, caso o procedimento se

estenda até às 12:00 horas, a licitação será temporariamente suspensa para intervalo de almoço e, dessa
forma, ficará suspensa a eventual contagem do prazo para envio de proposta ou documentação da

licitante que, no momento da suspensão, estiver convocada.
Pregoeiro 05/10/2021

09:01:53
ALERTAS SOBRE A POSSIBILIDADE DE SANCIONAMENTO

Pregoeiro 05/10/2021
09:02:00

Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública,
firmam declaração de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os

requisitos para participação.
Pregoeiro 05/10/2021

09:02:07
Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode

acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade
e atenção.

Pregoeiro 05/10/2021
09:02:18

Informo, desde já, que, com base no Acórdão TCU nº 754/2015-P, o Pregoeiro, para fins de autuação de
processo administrativo sancionatório, relatará à autoridade competente as condutas e práticas dos

licitantes que, de forma injustificada e no curso da licitação, afrontem o art. 7º da Lei nº 10.520/2002,
conforme regulamentado pelo Decreto Municipal nº 2271/2019.

Pregoeiro 05/10/2021
09:02:25

A íntegra do Decreto Municipal 2271/2019 encontra-se disponível no link:
https://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2019/dc_20190917_000002271.html

Pregoeiro 05/10/2021
09:02:35

Reitero que não serão toleradas condutas que configurem conluio, fraude, violação ao sigilo das propostas
e burla à aplicação de sanções administrativas (“impedimento indireto”), de modo que, em razão da

constatação de conjunto de indícios (através de diligências e consultas às bases de dados), as empresas
envolvidas serão desclassificadas e passíveis de sancionamento.

Pregoeiro 05/10/2021
09:02:42

PROCEDIMENTO DE ACEITAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Pregoeiro 05/10/2021
09:02:49

Peço que aguardem conectados por alguns instantes, por favor, pois, neste momento, com fundamento
nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do ato convocatório e em conformidade com os Acórdãos TCU nº 3.381/2013-
P e nº 1.807/2015-P, farei a análise quanto à “aceitabilidade preliminar” das propostas cadastradas para

fins de classificação à fase de lances.
Pregoeiro 05/10/2021

09:02:57
Considerando o disposto nos itens 6.3, 6.3.1 e 6.3.2 do edital e em vista das premissas constantes dos
Acórdãos TCU nº 2.131/2016-P e nº 934/2007-1ªC, na fase de “aceitação preliminar” das propostas,

exceto nas hipóteses de flagrante e manifesta inexequibilidade, abster-me-ei de averiguar a aceitabilidade
no tocante ao preço, porquanto ele está sujeito a alterações na fase de lances.

Pregoeiro 05/10/2021
09:03:04

Lembro que a não desclassificação da proposta nessa fase não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito no momento da aceitação, nos termos do item 6.3.2 do edital.

Pregoeiro 05/10/2021
09:09:35

Senhores(as) Licitantes, verifiquei a existência de propostas com valores muito abaixo do estimado.
Todavia, informo que não desclassificarei tais propostas nesse instante, oportunizando posteriormente,

caso algumas dessas propostas sejam vencedoras na fase de lances, a comprovação da exequibilidade da
proposta.

Pregoeiro 05/10/2021
09:09:55

ORIENTAÇÕES ACERCA DA FASE DE LANCES

Sistema 05/10/2021 Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se



09:10:01 conectados.
Sistema 05/10/2021

09:10:01
A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 05/10/2021
09:10:12

Quanto ao registro do valor do lance, ressalto que o sistema Comprasnet foi parametrizado para
considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro

do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro 05/10/2021

09:10:19
De todo modo, reitero que o fato de haver previsão no edital quanto à possibilidade de exclusão do lance

pelo Pregoeiro, não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro das ofertas no sistema, nos
termos do art. 19, III, do Decreto nº 10.024/2019.

Pregoeiro 05/10/2021
09:10:28

Senhores(as) Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o
que não gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar
seus melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 05/10/2021
09:10:37

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pelo Pregoeiro após a fase de lances.
Pregoeiro 05/10/2021

09:10:45
Lembramos da regra implementada no sistema que impede a aceitação pelo pregoeiro, na fase de

negociação posterior à disputa de lances, de majoração (aumento) de preço unitário de item já definido
na etapa de lances pelo fornecedor. A alteração atende ao disposto no inciso XVII do art. 4° da Lei

10.520/2002 e ao Acórdão TCU 1872/2018.
Sistema 05/10/2021

09:13:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 05/10/2021
09:14:12

Senhores(as) Licitantes, a etapa competitiva para o LOTE 1 está iniciada, por favor, formulem os lances
com responsabilidade, observando o disposto no item 6 e subitens do edital e o procedimento

estabelecido no art. 32 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
Pregoeiro 05/10/2021

09:14:20
Para o envio de lances, peço que se atentem à fórmula prevista no item 5.4.1.1 do edital.

Pregoeiro 05/10/2021
09:14:54

Sugere-se a observância do item 5.4.1.3.1 do edital que exemplifica a forma de preenchimento da
proposta de preços com a utilização da fórmula.

Pregoeiro 05/10/2021
09:15:33

Ressalto que nesse instante é possível apenas a exclusão de lances ofertados, mas não da proposta
inicialmente cadastrada no sistema.

Pregoeiro 05/10/2021
09:16:15

Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender
as exigências do Edital.

Pregoeiro 05/10/2021
09:18:25

Lembrando, nos termos do item 5.4.1.1 do edital, deverá ser utilizada a seguinte fórmula: Lance = Taxa
de Transação (TT) + 100 (R$)

Pregoeiro 05/10/2021
09:18:33

Senhores(as) Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o
que não gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar
seus melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 05/10/2021
09:18:45

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pelo Pregoeiro após a fase de lances.
Pregoeiro 05/10/2021

09:20:30
Ressalto que, nos termos do item 7.3.2 do edital, não poderão ser aceitas propostas com valor superior

ao estimado.
Pregoeiro 05/10/2021

09:21:49
Senhores(as) Licitantes, considerando a possibilidade de lances intermediários no pregão eletrônico (o

que não gera a obrigatoriedade de “cobrir” o menor preço proposto), solicito que não deixem de registrar
seus melhores lances, sendo influenciados pela proposta presumidamente inexequível que foi registrada.

Pregoeiro 05/10/2021
09:22:09

Portanto, para não afetar a disputa e a competitividade, deem seus lances normalmente, sem se deixar
afetar pelo fato de haver proposta com valores presumidamente inexequíveis e que serão objeto de

apuração pelo Pregoeiro após a fase de lances.
Pregoeiro 05/10/2021

09:24:30
Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender

as exigências do Edital.
Pregoeiro 05/10/2021

09:35:27
Alertamos sob a responsabilidade dos licitantes acerca dos seus lances ofertados e a obrigação de atender

as exigências do Edital.
Sistema 05/10/2021

09:46:51
O item 1 teve empate real para os valores 0,0100 e 100,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema 05/10/2021

09:46:51
O item 1 está encerrado.

Sistema 05/10/2021
09:46:54

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 05/10/2021
09:48:45

Senhores(as) Licitantes, com fundamento no item 2.5 do Edital, comunico que cabe à licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, ficando responsável pelo ônus

decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 05/10/2021
09:56:23

Srs. Licitantes, comunico que as demais fases deste pregão (negociação, julgamento das propostas e
habilitação, etc.) serão realizadas no dia 07.10.2021, às 09:00h.

Pregoeiro 05/10/2021
09:57:11

Diante disso, peço que os licitantes participantes deste certame estejam online na reabertura da sessão.

Pregoeiro 05/10/2021
09:59:09

Srs. Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P, realizarei a suspensão temporária do
certame, com previsão de reabertura para o dia 07.10.2021, às 09:00h.

Pregoeiro 05/10/2021
09:59:39

Srs. Licitantes, com vistas a assegurar maior dinamicidade e transparência ao certame, solicito que, caso
exista qualquer apontamento ou objeção aos atos praticados nesta licitação até o presente momento, a

respectiva manifestação seja, desde já, encaminhada ao e-mail semad.gerpre@goiania.go.gov.br
Pregoeiro 05/10/2021

09:59:54
Desse modo, objetiva-se antecipar eventuais dúvidas e questionamentos cuja oportunidade de alegação

somente seria possível quando do registro de intenção recursal.
Pregoeiro 05/10/2021

10:00:39
Agradeço pela atenção e colaboração de todos! Até a data e horário agendados!

Pregoeiro 07/10/2021
09:05:45

Bom dia, Srs. Licitantes!



Pregoeiro 07/10/2021
09:05:54

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 030/2021.

Pregoeiro 07/10/2021
09:13:44

Para PROPAG TURISMO LTDA - Srs. Licitantes, considerando o reduzido valor alcançado na fase de lances,
deixo de efetuar o procedimento previsto no item 6.11 do edital.

Pregoeiro 07/10/2021
09:15:01

Só um instante, por favor!

Pregoeiro 07/10/2021
09:42:27

Para PROPAG TURISMO LTDA - Sr. Licitante, encontra-se online?

Pregoeiro 07/10/2021
09:52:17

Para PROPAG TURISMO LTDA - Sr. Licitante, irei convocar o anexo para que seja inserida a proposta de
acordo com o valor do último lance, OK?

Sistema 07/10/2021
09:55:39

Senhor fornecedor PROPAG TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 13.353.495/0001-84, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 1.

Pregoeiro 07/10/2021
09:56:49

Para PROPAG TURISMO LTDA - Informo que a empresa tem o prazo de até 02 (duas) horas a partir da
convocação do anexo no sistema, conforme consignado no item 6.11.1 do edital.

Pregoeiro 07/10/2021
09:58:03

Para PROPAG TURISMO LTDA - Sr. Licitante, em atenção ao item 7.3.5.1 do edital e à Súmula nº 262 do
TCU, diante de presunção relativa de inexequibilidade, faz-se necessário examinar a situação da proposta

apresentada pela empresa.
Pregoeiro 07/10/2021

10:02:57
Para PROPAG TURISMO LTDA - Sendo assim, com fundamento nos itens 7.3.5.1, 7.3.5.1.1 e 7.3.5.1.2

solicito que encaminhe junto à proposta justificativas e comprovações documentais em relação aos
custos, ou contratos que a empresa mantenha com a Administração Pública ou com a iniciativa privada

com valores aproximados ao ofertado.
Pregoeiro 07/10/2021

10:03:07
Para PROPAG TURISMO LTDA - Caso não haja a comprovação nos termos previstos no edital, a proposta

será desclassificada, nos termos do item 7.3 e 7.3.5 do instrumento convocatório.
Pregoeiro 07/10/2021

10:11:26
Para PROPAG TURISMO LTDA - Por oportuno, cumpre mencionar que considerando a fórmula prevista no
item 5.4.1.1 do instrumento convocatório e 2.2 do Anexo I – Termo de Referência do edital, a proposta

ofertada pela empresa foi de - R$ 99,9999 (noventa e nove reais e nove mil novecentos e noventa e nove
décimos de milésimos negativos).

Sistema 07/10/2021
11:56:58

Senhor fornecedor PROPAG TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 13.353.495/0001-84, o prazo para envio de anexo
para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 07/10/2021
11:59:36

Srs. Licitantes, comunico que a empresa PROPAG TURISMO LTDA não enviou tempestivamente a proposta
de preços final nos termos do item 7.2 e subitens do edital adequada ao último lance, conforme prevê o
item 6.11.1 do instrumento convocatório, razão pela qual a proposta de preços apresentada pela referida

empresa fica desclassificada.
Pregoeiro 07/10/2021

12:03:44
Devo alertar que não cabe desistência da proposta ofertada pelo licitante após a fase de lances, estando o

licitante que não cumprir sua proposta sujeito às penalidades previstas no item 13 do edital.
Pregoeiro 07/10/2021

12:04:50
Srs. Licitantes, em atenção ao Acórdão TCU nº 1.689/2009-P e considerando o advento do horário de

almoço, realizarei a suspensão temporária do certame, com previsão de reabertura para hoje
(07.10.2021), às 14:15h.

Pregoeiro 07/10/2021
12:06:19

Agradeço a atenção e colaboração de todos! Até daqui a pouco!

Pregoeiro 07/10/2021
14:16:22

Boa tarde, Srs. Licitantes!

Pregoeiro 07/10/2021
14:16:27

Declaro reaberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 030/2021.

Pregoeiro 07/10/2021
14:19:01

Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, em decorrência da desclassificação
da proposta do licitante anteriormente classificado provisoriamente, V. Sa. é o próximo colocado.

Pregoeiro 07/10/2021
14:20:58

Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, considerando o reduzido valor
alcançado na fase de lances, deixo de efetuar o procedimento previsto no item 6.11 do edital, vez que há,

em verdade, uma presunção relativa de inexequibilidade da proposta ofertada na fase de lances.
Pregoeiro 07/10/2021

14:21:30
Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, irei convocar o anexo para que seja

inserida a proposta de acordo com o valor do último lance, OK?
Sistema 07/10/2021

14:21:40
Senhor fornecedor FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF: 08.808.153/0001-71,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 07/10/2021

14:21:52
Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Informo que a empresa tem o prazo de até 02

(duas) horas a partir da convocação do anexo no sistema, conforme consignado no item 6.11.1 do edital.
Pregoeiro 07/10/2021

14:24:01
Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, em atenção ao item 7.3.5.1 do edital
e à Súmula nº 262 do TCU, diante de presunção relativa de inexequibilidade, faz-se necessário examinar

a situação da proposta apresentada pela empresa.
Pregoeiro 07/10/2021

14:24:10
Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sendo assim, com fundamento nos itens 7.3.5.1,
7.3.5.1.1 e 7.3.5.1.2 solicito que encaminhe junto à proposta justificativas e comprovações documentais

em relação aos custos ou contratos que a empresa mantenha com a Administração Pública ou com a
iniciativa privada com valores aproximados ao ofertado.

08.808.153/0001-
71

07/10/2021
14:24:31

Prezados, estamos cientes. desculpa pela falta de resposta

Pregoeiro 07/10/2021
14:25:22

Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cumpre mencionar que considerando a fórmula
prevista no item 5.4.1.1 do instrumento convocatório e 2.2 do Anexo I – Termo de Referência do edital, a

proposta ofertada pela empresa foi de - R$ 99,99 (noventa e nove reais e noventa e nove centavos
negativos).

08.808.153/0001-
71

07/10/2021
14:27:07

Sr(a) Pregoeiro(a), tendo em vista que não houve lance e o prazo de validade da proposta está maior que
o estabelecido em edital, podemos apenas anexar os comprovantes de exequibilidade?

Pregoeiro 07/10/2021
14:29:53

Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Só um instante enquanto verifico a proposta
cadastrada no sistema.

08.808.153/0001-
71

07/10/2021
14:31:20

ok

Pregoeiro 07/10/2021
14:44:42

Para FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Sr. Licitante, analisei a proposta cadastrada no
sistema antes da fase de lances e, de fato, verifiquei que não houve redução do preço nela constante.

Sendo assim, solicito envio dos comprovantes da exequibilidade da proposta, conforme solicitado
anteriormente.



08.808.153/0001-
71

07/10/2021
14:45:46

Obrigado pelo retorno, estamos providenciando desde já.

Sistema 07/10/2021
15:16:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ/CPF:
08.808.153/0001-71, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 07/10/2021
16:03:42

Srs. Licitantes, entendo por suficiente a comprovação apresentada pela empresa FUTURA AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA quanto à exequibilidade da proposta ofertada, vez que o Contrato nº 11/2021,

...
Pregoeiro 07/10/2021

16:03:53
... celebrado com a Câmara Municipal de Ipatinga/MG, e notas fiscais apresentadas demonstram que os

preços praticados pela empresa são compatíveis com o ofertado no presente certame.
Pregoeiro 07/10/2021

16:04:00
Sendo assim, promoverei neste momento a aceitação da proposta do licitante no sistema.

Pregoeiro 07/10/2021
16:07:34

Nos termos do item 8.1 do edital, farei a análise quanto à existência de impedimentos relativos a esta
empresa para participação neste Pregão.

Pregoeiro 07/10/2021
16:30:57

Comunico a todos que não foram encontrados quaisquer impedimentos relativos à empresa FUTURA
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para participação neste Pregão.

Pregoeiro 07/10/2021
16:31:09

Farei a análise da documentação de habilitação agora. Peço que aguardem.

Pregoeiro 07/10/2021
16:59:49

Só mais um instante.

Pregoeiro 07/10/2021
17:28:13

Comunico a todos que os documentos de habilitação apresentados pela empresa FUTURA AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO LTDA comprovam o atendimento das exigências fixadas no Edital, razão pela qual

promoverei neste momento a habilitação da licitante no sistema.
Pregoeiro 07/10/2021

17:28:56
Neste momento realizarei, no sistema, a habilitação da empresa, declarando-a vencedora do PE nº

030/2021, de modo que será aberto o prazo de 30 (trinta) minutos para eventual registro de intenção de
recurso.

Pregoeiro 07/10/2021
17:29:18

Quanto ao registro da intenção, ressalto a necessidade de observância do disposto no item 11.1 do edital:

Pregoeiro 07/10/2021
17:29:23

“Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, em até 30 (trinta) minutos, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer de forma motivada, cabendo ao Pregoeiro verificar os

requisitos de admissibilidade do recurso, sem adentrar ao mérito da questão, manifestando pela admissão
ou não das razões descritas.”

Pregoeiro 07/10/2021
17:29:29

Solicito que permaneçam conectados até o encerramento da sessão, uma vez que retomarei o chat
quando da apreciação do juízo de admissibilidade em eventual intenção de recurso.

Sistema 07/10/2021
17:30:28

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na
situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 07/10/2021
17:31:08

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/10/2021 às 18:00:00.

Pregoeiro 07/10/2021
18:00:51

Srs. Licitantes, considerando que não houve registro de intenção recursal, farei o encerramento da sessão
pública e a adjudicação do objeto à empresa vencedora.

Pregoeiro 07/10/2021
18:00:58

Considerando que, nos termos dos itens 9.2, e 9.2.1 do edital, não há qualquer dúvida ou
questionamento acerca da autenticidade dos documentos digitais encaminhados pela licitante vencedora,

reitero que NÃO será necessário o envio de originais ou cópias autenticadas dos referidos documentos
para a Gerência de Pregões/SEMAD.

Pregoeiro 07/10/2021
18:01:02

Em nome da Secretaria Municipal de Administração, agradeço a participação e colaboração de todos!
Tenham uma boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

05/10/2021
09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas

05/10/2021
09:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

05/10/2021
09:46:54 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

07/10/2021
12:07:11

Previsão de reabertura: 07/10/2021 14:15:00; Sessão suspensa em razão do horário de
almoço.

Reativação 07/10/2021
14:15:11

Abertura do prazo 07/10/2021
17:30:28 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do prazo 07/10/2021
17:31:08 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/10/2021 às 18:00:00.

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 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 18:02 horas do dia 07 de outubro de 2021, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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