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CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
DE
JULGAMENTO
E
ATA
DE
CREDENCIAMENTO
DOS
JULGAMENTO
PREÇOS
E
DE
PROPOSTAS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
REFERENTE AO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.08.03.01-CM.
Às 09:00 horas do dia 20 (vinte) do mês Agosto de 2021, na sala de reunião da
Comissão Permanente de Licitação. Reuniram-se, em sessão pública, o Pregoeiro, Sr.
André Pitther de Menezes Pinheiro, e equipe de apoio, para realização dos atos
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referentes ao Pregão Presencial, de nº 2021.08.03.01-CM, que tem por objetivo é a
Contratação

de

empresa

especializada

no

agenciamento

de

viagem,

compreendendo os serviços de reserva, emissão, remarcação e cancelamento de
passagens

aéreas

nacionais

e

internacionais,

como

também

passagens

terrestres para o atendimento das necessidades da Câmara Municipal de
Juazeiro

Norte/CE.

O

Pregoeiro

deu

início

aos

trabalhos,

procedendo

o

CREDENCIAMENTO das empresas presentes no certame: WC VIAGENS E TURISMO
EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 13.480.254/ 0001-04, neste ato representada pela
procuradora a Sra. Danielly Godoy dos Santos, inscrita no CPF n .º 050.003.30307.

MARISSA

VIAGENS

E

TURISMO

-

LTDA,

inscrita

no

CNPJ

n.º

07.538.183/0001-42, neste ato representada pela sua procuradora a Sra. Meiriane
de Oliveira Silva, inscrita no CPF n .º 010 .847.843-27. O Pregoeiro após análise dos
documentos exigidos para o credenciamento no edital considerou as participantes
devidamente CREDENCIADAS. Dando continuidade nos trabalhos o Pregoeiro
solicita as participantes que rubriquem o credenciamento juntamente com a
comissão de Pregão. O Pregoeiro esclareceu para as participante que o procedimento
seria realizado levando-se em consideração o menor preço por lote apresentado.
Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro solicita das participantes os envelopes de
"PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO", após o recebimento dos referidos
envelopes, o Pregoeiro solicita que as participantes rubriquem no fechado dos
envelopes de "PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO", dando seguimento nós
trabalhos o Pregoeiro passa para a abertura dos envelopes contendo as propostas de
preços em ato público, após a abertura dos envelopes de propostas de preços, o

.~

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
Pregoeiro solicita que as licitantes juntamente com a comissão de Pregão rubriquem
as propostas de preços apresentadas na sessão, dando continuidade ao julgamento
das propostas de preços o Pregoeiro faz a verificação das propostas com as exigências
do edital de convocação da licitação, após a verificação das propostas apresentadas
com os requisitos estabelecidos no item 04.00 do edital de licitação pública, o
Pregoeiro considerou as Propostas de Preços devidamente classificadas das
participantes MARISSA VIAGENS E TURISMO - LTDA, inscrita no CNPJ n.º
07.538.183/0001-42 e WC VIAGENS E TURISMO EIRELI, inscrita no CNPJ n .º
13.480.254 /0001-04, por atender todas as exigências do edital de convocação.
Dando seguimento aos trabalhos o Pregoeiro faz a leitura dos preços ofertados em
voz alta pela participantes e o registro dos preços iniciais junto ao mapa de lances. O
Pregoeiro dando seguimento no certame faz a abertura da fase de lances verbais e
negociação com as participantes devidamente credenciadas, cujo os valores estão no
mapa de lances anexo à presente Ata de Julgamento da Sessão.
MAPA DE LANCES (LOTE 01)
LOTE MARISSA VIAGENS E TURISMO - LTDA WC VIAGENS E TURISMO EIRELI
Valor Inicial R$ 68.250,00
Valor Inicial R$ 65.006,50
01 Lance R$ 65.000,00
Lance R$ 65.000 ,00
S/LANCE
S / LANCE
MAPA DE LANCES (LOTE 02)
MARISSA VIAGENS E TURISMO LOTE
WC VIAGENS E TURISMO EIRELI
LTDA
Valor Inicial R$ 13.320,00
Valor Inicial R$ 16.800,00
S/LANCE
Lance R$ 13.200,00
02
S/LANCE
S/LANCE

Após as fases de lance(s) e negociação do(s) lotes 01 e 02 ambas as participantes
zerarão a taxa agenciamento ofertada para o LOTE O1, alegando as mesma que tem
condições de executar o presente LOTE sem custo nenhum para a Câmara Municipal
de Juazeiro de Norte-Ceará, ficando assim ambas as participantes tecnicamente
empatas pelos valores ofertados, mediante a isto, o Pregoeiro juntamente com a
comissão de Pregão pronuncia que o desempate será feito por sorteio em ato público
onde serão escritos em 04 papeis pequeno do mesmo tamanho o nome das
participante, sendo dois papeis para cada participante, sendo os mesmo colocados
em um recipiente fechado, após ato feito foi convocado o controlador da Câmara
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Municipal de Juazeiro do Norte na pessoa do Sr. Francisco Claudio de Melo
Controlador para realizar sorteio, após o ato feito sagrou-se vencedora do certame a
empresa WC VIAGENS E TURISMO EIRELI, com o valor global do LOTE 01 de R$
65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais) e LOTE 02 com o valor global de R$
13.200,00 (Treze Mil e Duzentos Reais). Após registro da oferta em ATA, o
Pregoeiro passa para abertura do envelope contendo os documentos de
HABILITAÇÃO da participante, após a abertura do envelope contendo a
documentação de habilitação, o Pregoeiro solicita que as licitantes juntamente com
comissão de Pregão rubriquem os documentos de habilitação, após a análise dos
documentos apresentados pela comissão de pregão e pelas licitantes presentes
constatou-se que a licitante não apresentou "cópia(s) da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is) e contrato(s), devidamente autenticados" não atendendo exigência do item
4.3, alínea c.1 do edital de licitação. Mediante tal circunstãncia o Pregoeiro declarara
vencedora LOTE 01 a empresa MARISSA VIAGENS E TURISMO - LTDA, com o
valor com o valor global do LOTE 01 de R$ 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil
Reais). Após registro da oferta em ATA, o Pregoeiro passa para abertura do envelope
contendo os documentos de HABILITAÇÃO da participante, após a abertura do
envelope contendo a documentação de habilitação, o Pregoeiro solicita que as
licitantes juntamente com comissão de Pregão rubriquem os documentos de
habilitação, após a análise dos documentos pela comissão de pregão e pelas
licitantes presentes, foi questionado pela participante WC VIAGENS E TURISMO
EIRELI que chave de autenticação do documento mencionado no item 4.3, alínea d. l
está ilegível, impossibilitando a verificação do mesmo, mediante tal fato o Pregoeiro
juntamente com a comissão de Pregão realizarão diligência acerca do que foi
elencado pela participante, onde de fato foi constatado a impossibilidade da
verificação da autenticação do referido documento apresentado, ficando assim a
mesma INABILITADA. O Pregoeiro questionou as licitantes presentes quanto à
possibilidade de interposição de recurso, a licitante MARISSA VIAGENS E TURISMO
- LTDA manifestou recurso contra sua inabilitação, assim, o Pregoeiro por meio do
item 7.12 do edital concede o prazo de 03 (três) dias úteis, ficando a outra licitante
intimada para apresentar contra-razões em prazo igual prazo do recorrente, sendo
que o presente prazo para a recorrente começa a correr da data de hoje 20 de Agosto
de 2021, as 11:20 horas, Onze Horas e Vinte Minutos com termino na data do dia 25
de Agosto de 2021 no mesmo horário. Novamente o Pregoeiro questionou a licitante
WC VIAGENS E TURISMO EIRELI quanto à possibilidade de interposição de
recurso, a licitante desistiu expressamente da intenção de interpor recurso, o
Pregoeiro consignou a desistência em ATA. Caso não haja interposição recurso
conclui-se que a presente licitação torna-se FRACASSADA, visto que os participantes
não atenderam todas as exigências do presente edital de licitação. Nada mais ~
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havendo a ser tratado, eu André Pitther de Menezes Pinheiro, Pregoeiro, declaro
encerrada a presente reunião e para constar, lavrou-se a presente Ata, que lida e
aprovada será assinada pelo Pregoeiro, equipe e as licitantes presentes. Juazeiro do
Norte-Ceará, Em 20 de Agosto de 2021.
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Cícero Antônio 6onçalves dos Santos
Membro

WC

Danielly Godoy dos Santos

CNPJ nº 05.466.164/0001-22
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