Confederação Brasileira de Tiro com Arco/RJ
Ata de Pregão Eletrônico
Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital nº
004/2018 do(a) Confederação Brasileira de Tiro com Arco/RJ, CNPJ 68.760.693/0001-54.
Nome do Promotor / Comprador: Confederação Brasileira de Tiro com Arco/RJ
Edital: 004/2018
Data de início do recebimento das propostas: 02 de 01 de 2019 às 11:02
Data da Realização: 11 de 01 de 2019 às 11:02
Local: www.bbmnet.com.br
Pregoeiro responsável: Sandra Maria Teixeira Alvim
Ao(s) 11 dia(s) do mês janeiro do ano de 2019, no endereço eletrônico www.bbmnet.com.br, nos
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Sandra Maria Teixeira
Alvim , para proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir Contratação de
agência de viagens para prestação de serviços de emissão e remarcação de passagens aéreas nacionais e
internacionais, intermediação de serviços de Hospedagem, transporte terrestre e seguro viagem nacional
ou internacional para viagem ou locomoção de funcionários ou atletas da Confederação Brasileira de Tiro
com Arco ou de pessoas por ele designados, pelo período de um ano, conforme demanda, para atender às
necessidades da CBTARCO como descrito no presente EDITAL e seus Anexos, conforme especificações e
quantidades definidas no instrumento convocatório.
Inicialmente, ficou registrado que às 11:02 horas do dia 11 de janeiro de 2019 teve início, por meio do
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de preços.
Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de preços, por lote do(s) seguinte(s)
participante(s):
Lotes:
Lote - 1 - Contratação de agência de viagens para prestação de serviços de emissão e remarcação de
passagens aéreas nacionais e internacionais, intermediação de serviços de Hospedagem, transporte
terrestre e seguro viagem nacional ou internacional para viagem ou locomoção de funcionários ou atletas
Situação - Homologado
Classificação
Empresa
Data e Hora do Registro
Valor da Proposta
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI
17,00
02/01/2019 09:04:59
MERU VIAGENS EIRELI EPP
0,01
04/01/2019 15:49:37
daher turismo ltda
0,01
07/01/2019 10:59:27
ITS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP
0,01
09/01/2019 14:11:29
promotional travel viagens e turismo
20,00
10/01/2019 17:09:58
ltda
Desclassificação
Empresa
ECOS TURISMO LTDA ME

Data e Hora do Registro
02/01/2019 09:59:14

Valor da Proposta
Motivação
0,01 Por conta do sistema
da bbmnet, NÃO
apresentar a
possibilidade de
desclassificar o proximo
licitante, iremos
desclassificar
momentaneamente a
empresa, mais ela será
reclassificada em
seguida

MARFLY VIAGENS E
TURISMO LTDA

03/01/2019 15:18:28

CR TURISMO LTDA

04/01/2019 11:55:38

0,01 A proposta
apresentada pelo
licitante não contem a
sua formula adequada
para que seja
apresentado o valor
final de 0,01 centavos,
sendo assim ele não
apresenta o calculo
correto para que seja
determinado a
exequibilidade de seu
valor.
0,01 Prezados Srs.Determina
o Edital do PREGÃO
ELETRONICO N2
004/2018 desta
entidade quanto aos
critérios
defaturamento:M)
Declaração da empresa
em papel timbrado,
com nome
doresponsável,
telefone e email,
afirmando que irá
fornecer orelatório
diretamente vindo das
companhias aéreas,
hotéis etransportes a
serem contratados.
Mesmo que utilize
umaconsolidadora para
o seu processo.Desta
forma, entendemos
como impertinente os
termos da declaração
oferecida:"e exatidão,
todos os valores pagos
aos fornecedores e
todos os
eventuaisincentivos
recebidos pela Agência
de Viagens e que
deverão sempre
serrepassados para a
CBTARCO, em conjunto
com a Fatura e Nota
Fiscal emitida
pelaagência de viagens,
o Bilhete de Passagem,
emitido pela Cia. Aérea,
e a faturaemitida pela
Consolidadora para a
Agência de Viagens
(Consolidada),
paraconferência dos

valores dos bilhetes
aéreos emitidos para o
contrato com
aCBTARCO"O presente
pregão objetiva
adequar
especificamente tais
procedimentos aos
parâmetros que
estaentidade como
receptora de recursos
públicos se
submete.O/compromis
so sob os termos
oferecido pela licitante
impõe a inadequação
de sua proposta.

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s)
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:
RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Lote - 1 Situação - Homologado
Empresa
MERU VIAGENS EIRELI EPP

CNPJ/CPF
09.215.207/0001-58

Produto/Serviço:
Descrição
Contratação de agência de viagens para prestação
de serviços de emissão e remarcação de passagens
aéreas nacionais e internacionais, intermediação
de serviços de Hospedagem, transporte terrestre e
seguro viagem nacional ou internacional para
viagem ou locomoção de funcionários ou atletas

Valor Global
0,01

Valor Unitário

Quantidade
0,01

1,00

Todos os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos
do(s) participante(s), está(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por
lote, que é parte integrante dessa ata.
Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

___________________________________________
Pregoeiro: Sandra Maria Teixeira Alvim

