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Pregão Eletrônico
926995.412020 .7734 .5086 .197685

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00041/2020
Às 14:01 horas do dia 04 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria SMS 010/2020 de 17/01/2020, 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 Bee 23057, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00041/2020. Modo de
disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de uma única pessoa jurídica para prestação de
serviço de natureza continuada de agenciamento e gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva,
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de
atendimento remoto (self booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de
Tratamento Fora de Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conforme edital. 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: Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e gerenciamento de
viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres
interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self booking, e-mail e telefone), destinados aos
pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia
Tratamento Diferenciado: Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 60,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01
Aceito para: P&P TURISMO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 0,0100 .
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

* 12.146.604/0001-20 AEROMIX AGENCIA
DE VIAGENS E
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

03/08/2020
23:41:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self
booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

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

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

03/08/2020
08:15:02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de uma única pessoa jurídica para prestação de
serviço de natureza continuada gerenciamento de viagens, compreendendo a reserva, emissão, remarcação e
cancelamento passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento
remoto (self booking, e mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora
de Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, especificações constantes deste Edital e seus
anexos.

06.955.770/0001-74 P&P TURISMO
EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

04/08/2020
11:33:45

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self
booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

14.278.276/0001-40 SX TECNOLOGIA E
SERVICOS
https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

Sim

Sim

1

R$ 0,0100

R$ 0,0100

04/08/2020
13:21:57
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CORPORATIVOS
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self
booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

24.538.995/0001-07 AGNUS TOUR
VIAGEM E TURISMO
- EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 5,0000

R$ 5,0000

03/08/2020
14:18:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de serviço de natureza continuada de
agenciamento e gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento
remoto (self booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora
de Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

37.994.753/0001-70 VOETUR
PROMOCOES E
EVENTOS EIRELI

Sim

Sim

1

R$ 10,0000

R$ 10,0000 04/08/2020
13:20:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self
booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

05.917.540/0001-58 DECOLANDO
TURISMO E
REPRESENTACOES
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 15,0000

R$ 15,0000 03/08/2020
14:51:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: :Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self
booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

06.157.430/0001-06 ECOS TURISMO
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 30,0000

R$ 30,0000 03/08/2020
11:48:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Prestação de serviço de natureza continuada de
agenciamento e gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento
remoto (self booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora
de Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia

08.030.124/0001-21 AGENCIA AEROTUR
LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 03/08/2020
15:55:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de uma única pessoa jurídica para prestação de
serviço de natureza continuada de agenciamento e gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação,
reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito
nacional, por meio de atendimento remoto (self Booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes
cadastrados no Programa de Tratamento fora de Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia,
conforme condições e especificações constantes no Edital em referência e seus anexos.

15.726.456/0001-00 PROVENCE
VIAGENS E
TURISMO LTDA

Sim

Sim

1

R$ 100,0000 R$ 100,0000 04/08/2020
10:20:33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de natureza continuada de agenciamento e
gerenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas e terrestres interestaduais no âmbito nacional, por meio de atendimento remoto (self
booking, e-mail e telefone), destinados aos pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de
Domicílio, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 100,0000

08.030.124/0001-21

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 100,0000

15.726.456/0001-00

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 30,0000

06.157.430/0001-06

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 15,0000

05.917.540/0001-58

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 10,0000

37.994.753/0001-70

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 5,0000

24.538.995/0001-07

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 0,0100

14.278.276/0001-40

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 0,0100

01.819.149/0001-60

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 0,0100

06.955.770/0001-74

04/08/2020 14:01:42:940

R$ 0,0200

15.726.456/0001-00

04/08/2020 14:11:55:950

R$ 79,9000

08.030.124/0001-21

04/08/2020 14:13:49:940

R$ 4,9900

05.917.540/0001-58

04/08/2020 14:14:25:453

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

Data

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Proposta
desclassif.
pelo
pregoeiro

Desclassificação da proposta de R$ 0,0001. Proposta em desacordo com os subitens 5.4.1.1; 6.2.1
04/08/2020
e 19.5.3 do edital. Pois não será aceito valores igual a zero e com mais de duas casas decimais após
14:07:03
a vírgula.

Aberto

04/08/2020
Item Aberto.
14:08:14

Encerrada
Disputa
Aberta

04/08/2020
Encerrada etapa aberta do item.
14:19:23

Encerrado

04/08/2020
Item encerrado.
14:19:24

Sorteio
eletrônico

04/08/2020 Item teve empate real para o valor 0,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
14:19:24 com propostas empatadas.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E
04/08/2020 PROMOC, CNPJ/CPF: 01.819.149/0001-60, pelo melhor lance de R$ 0,0100. Motivo: Não
14:45:31 apresentou Atestados de capacidade técnica solicitados no subitem 9.7.2 do edital e também não foi
localizado em consulta ao SICAF.

Recusa

Recusa da proposta. Fornecedor: SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI, CNPJ/CPF:
04/08/2020 14.278.276/0001-40, pelo melhor lance de R$ 0,0100. Motivo: Apresentar documentação em
15:51:33 desacordo com o subitem 9.3.4, ou seja com emissão superior a 90 dias consecutivos antes da
disputa.

Aceite

04/08/2020 Aceite individual da proposta. Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI, CNPJ/CPF: 06.955.770/0001-74,
16:23:26 pelo melhor lance de R$ 0,0100.

Em Análise

Item Em Análise. Motivo: O processo será enviado para análise e emissão de parecer técnico da
04/08/2020
área solicitante, assim que retornar será registrado aviso com prazo para atualização da plataforma
16:25:08
e possíveis intenções de recursos.

Desfeito
Situação
Em análise
do Item

28/08/2020
Desfeito situação do item em análise. Motivo: Parecer técnico favorável.
14:08:27

Habilitado

28/08/2020 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P&P TURISMO EIRELI - CNPJ/CPF:
14:08:41 06.955.770/0001-74
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

04/08/2020
14:08:14

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema

04/08/2020
14:08:14

Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio
de lances.

Pregoeiro

04/08/2020
14:13:18

Conforme edital em seu subitem: 6.8.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

Pregoeiro

04/08/2020
14:19:23

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema

04/08/2020
14:19:24

O item 1 está encerrado.

Sistema

04/08/2020
14:19:24

O item 1 teve empate real para o valor 0,0100. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento
de Propostas.

Sistema

04/08/2020
14:19:24

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas.
Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar
julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro

04/08/2020
14:21:36

Será iniciado a fase de habilitação.

Pregoeiro

04/08/2020
14:29:06

Para IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOC - Aberto
para justificativa em relação a não apresentação dos atestados solicitados no subitem
9.7.2. e que também não foram encontrados em consulta ao site do SICAF (Subitem
9.1.1). Prazo de 20 minutos para justificativa, antes da inabilitação.

01.819.149/000160

04/08/2020
14:32:16

Sr.pregoeiro estamos encaminhado os atestados

Pregoeiro

04/08/2020
14:38:00

Para IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOC Informamos que não será permitido a introdução de novos documentos, somente em
caso de complementação de algum documento já cadastrado. A empresa então será
inabilitada.

01.819.149/000160

04/08/2020
14:40:34

Sr.pregoeiro mais no sicaf nao tem local para anexar o documento

Pregoeiro

04/08/2020
14:42:58

Para IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOC - A
documentação deverá ser cadastrada na plataforma da licitação e caso não tenha o

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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pregoeiro poderá consultar no SICAF que também será aceito, nesse caso não tem o
documento em nenhuma das duas plataformas.
01.819.149/000160

04/08/2020
14:43:58

acabei de anexa na planaforma do sicaf

01.819.149/000160

04/08/2020
14:44:21

no sicaf esta o atestado acabei de anexa

01.819.149/000160

04/08/2020
14:46:47

Sr.pregoeiro gentileza verifica anexei o atestado na plataforma do sicaf ,por gentileza

Pregoeiro

04/08/2020
14:54:15

Para IVONE DE SOUSA ROSA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E PROMOC Infelizmente deveria ter feito antes da disputa.

01.819.149/000160

04/08/2020
14:56:07

Sr.pregoeiro mais ainda estamos disputando nao foi encerrado ainda e voces me deram
um prazo de 20 minutos para justificar ,foi o que fiz justifiquei em 20 minutos

Pregoeiro

04/08/2020
15:23:36

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Aberto a considerações da
empresa em relação a apresentação de documentação em desacordo com o subitem:
9.3.4 - CERTIDÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, comprovando a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 90
(noventa) dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das
propostas,...

Pregoeiro

04/08/2020
15:23:57

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - ... segundo disposição do
art. 3º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DREI nº 36 de 03.03.2017.

Pregoeiro

04/08/2020
15:28:49

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Prazo de 20 minutos para
considerações antes da inabilitação.

14.278.276/000140

04/08/2020
15:36:37

Prezado Pregoeiro, estamos com o protocolo junto a Jucemg de uma certidão
simplificada de hoje, porém o sistema ainda não liberou. Conforme anexo 2, somos
microempresa e solicitamos prazo de ate 5 dias úteis, para comprovação, conforme
benefício da lei para ME/EPP

Pregoeiro

04/08/2020
15:43:26

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Conforme edital e
legislação, tal solicitação se faz pertinente apenas para documentação de regularidade
fiscal, o que não é o caso.

Pregoeiro

04/08/2020
15:44:28

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Subitem 9.13 - A licitante
devidamente enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte
(EPP) em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar os
documentos relativos a regularidade fiscal, ainda que existam pendências.

14.278.276/000140

04/08/2020
15:46:21

A nossa certidão simplificada informa que o prazo de validade do documento é
indeterminado. Caso haja inabilitação, entraremos com o recurso.

Pregoeiro

04/08/2020
15:48:31

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Conforme subitem do
edital 9.3.4. e disposição do art. 3º da Instrução Normativa do Departamento Nacional
de Registro do Comércio – DREI nº 36 de 03.03.2017.

14.278.276/000140

04/08/2020
15:53:57

O documento é com prazo de validade indeterminado. Esse documento meramente
formaliza a condição de microempresa, já declarada em anexo e comprovada nos
demais documentos.

14.278.276/000140

04/08/2020
15:56:30

Assim como também, as informações no rodapé do documento validalizam o
documento na data vigente.

Pregoeiro

04/08/2020
15:57:14

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - A exigência consta em
edital e não teve nenhum questionamento do mesmo em relação a este subitem em
momento oportuno. Portanto o não cumprimento de tal exigência gera inabilitação.

14.278.276/000140

04/08/2020
16:01:25

Prezado Pregoeiro, a autenticação no rodapé do documento validade a informação,
seno dispensável documento emitido com até 90 dias de antecedência.

14.278.276/000140

04/08/2020
16:06:36

Favor diligenciar no site da junta comercial, conforme instruções. Assim como é feito
com as certidões fiscais nos órgãos emissores.

14.278.276/000140

04/08/2020
16:07:28

Nossa certidão é válida, conforme informação da JUCEMG, dispensando emissão de um
novo documento a cada 90 dias, ou antecedência de 90 dias do certame.

Pregoeiro

04/08/2020
16:08:20

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Os 90 dias são exigência
da cláusula do edital.

Pregoeiro

04/08/2020
16:08:45

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - a validação é somente da
veracidade da certidão apresentada.

Pregoeiro

04/08/2020
16:09:01

Para SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - Não mudará sua data de
emissão.

Pregoeiro

04/08/2020
16:35:41

A empresa P&P TURISMO EIRELI foi habilitada. O processo será enviado para análise e
emissão de parecer técnico da área solicitante, assim que retornar será registrado
mensagem aqui nesse chat com prazo para atualização da plataforma e possíveis
intenções de recursos.

Pregoeiro

28/08/2020
09:12:27

Bom Dia, a plataforma será atualizada após as 14 hs, visto que o parecer técnico já foi
emitido. Fiquem conectados.

Sistema

28/08/2020
14:08:41

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

28/08/2020
14:09:10

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/08/2020 às
14:30:00.

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp
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Eventos do Pregão
Evento

Data/Hora

Abertura de Prazo

28/08/2020
14:08:41

Observações
Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de
Prazo

28/08/2020
14:09:10

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/08/2020 às
14:30:00.

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 14:30 horas do dia 28 de agosto
de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GILDEONE SILVERIO DE LIMA
Pregoeiro Oficial
FABIANA FERNANDES MARTINS
Equipe de Apoio

Voltar

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp

5/5

