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Saturday, October 20, 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5638 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/188

 

Processo nº 01.051.096/18-67

Objeto: Prestação de serviço, sob demanda, de reserva, emissão, remarcação, alteração ou cancelamento e entrega de
bilhetes de passagens aéreas, terrestres, nacionais e internacionais, reserva de hospedagem em todo território nacional, com
utilização de sistema informatizado de gestão de viagens, e outros serviços referentes a viagens, destinados a servidores e
agentes públicos do município de Belo Horizonte, pessoas a seu serviço, convidados ou amparados pela assistência social.

 

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES

A Pregoeira designada pelo ato de nomeação, no uso de suas atribuições legais, após a abertura das propostas eletrônicas e
o encerramento da etapa de lances, julgou:

Em 12/07/2018 o licitante CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME foi o arrematante do lote com o valor global ofertado de
R$2.571.028,18 (Dois milhões, quinhentos e setenta e um mil, vinte e oito reais e dezoito centavos).

Em 17/07/2018 o licitante CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME foi inabilitado por deixar de atender ao subitem 13.1.2.4
letra “C” do edital (não comprovou possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% do valor da proposta) e
desclassificado por não fazer a declaração do subitem 12.3.7 de acordo com o edital. Nessa mesma data, o licitante PRIMUS
TURISMO E VIAGENS LTDA 3º classificado com o valor global ofertado de R$2.687.254,00 (Dois milhões, seiscentos e
oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) passou à arrematante do lote.

Ainda em 17/07/2018 foi verificada a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, os licitantes MARFLY VIAGENS E
TURISMO LTDA, AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME, AGENCIA AEROTUR LTDA – EPP, ECOS
TURISMO LTDA – ME e PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foram convocados a exercer seu direito estabelecido na
Lei Complementar 123/06 ofertando nova proposta mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital
nova sessão pública foi marcada para o dia 18/07/2018 ás 15 h (horário de Brasília).

Dentro do prazo estabelecido, o licitante 4º arrematante do lote ofertou nova proposta no valor de R$2.687.228,28 (Dois
milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Sendo assim, o licitante MARFLY
VIAGENS E TURISMO LTDA passou à arrematante do lote.

Em 16/08/2018 o Licitante MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA foi inabilitado pelo não atendimento ao subitem 13.1.1.4 do
edital: a empresa não comprovou possuir Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da
proposta.

Após a empresa arrematante prestar os esclarecimentos solicitados, as respostas foram analisadas em conjunto com os
auditores contadores da Auditoria Geral do Município e foi constatado que o capital social correto da empresa é de
R$250.000,00, uma vez que os R$55.000,00 lançados como adiantamento para futuro aumento de capital não foram
devidamente incorporados ao capital social da empresa por meio do instrumento adequado, qual seja, mediante alteração do
contrato social da empresa.

Também em 16/08/2018 foi verificada novamente a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, os licitantes
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME, AGENCIA AEROTUR LTDA – EPP, ECOS TURISMO LTDA –
ME e PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP foram convocados a exercer seu direito estabelecido na Lei Complementar
123/06 ofertando nova proposta mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital nova sessão
pública foi marcada para o dia 17/08/2018 ás 15 h (horário de Brasília).

Dentro do prazo estabelecido, o licitante AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME não ofertou nova
proposta. Sendo assim, o licitante AGÊNCIA AEROTUR LTDA – EPP foi convocado a exercer o seu direito de beneficiário da
LC 123/06. Entretanto, o 6º arrematante do lote não ofertou nova proposta. Mais uma vez, outro licitante, ECOS TURISMO
LTDA – ME foi convocado a exercer o seu direito conforme LC 123/06. Dentro do prazo estabelecido, o licitante 7º arrematante
do lote ofertou nova proposta no valor de R$2.687.129,68 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e nove
reais e sessenta e oito centavos).

Então os licitantes AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – ME e AGÊNCIA AEROTUR LTDA – EPP foram
desclassificadas por declinarem do seu direito ao benefício da LC 123/06. Dessa forma, o licitante ECOS TURISMO LTDA –
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ME passou á arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.4 do edital o licitante Ecos Turismo Ltda ME apresentou o sistema informatizado de
gestão de viagens e foi reprovado pela DGES/SUALOG (Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais da Subsecretaria de
Administração e Logística).

Em 03/09/2018 o licitante ECOS TURISMO LTDA–ME foi desclassificado por deixar de atender ao subitem 12.4.1 do edital :
segundo análise da DGES/SUALOG no item 8 do anexo II do edital, o sistema não oferece filtro por região nem bairro, apenas
oferece ferramenta de pesquisa por palavra chave, com base nos textos de informações livres cadastradas pelo próprio hotel.
Quanto aos itens 20 e 21 do anexo II do edital, as declarações, não foram apresentadas.

Ainda em 03/09/2018 foi verificada novamente a concessão do benefício da LC 123/06. Sendo assim, o PLUS VIAGENS E
TURISMO LTDA – EPP foi convocado a exercer seu direito estabelecido na Lei Complementar 123/06 ofertando nova
proposta mais vantajosa ao Município. Conforme disposto no subitem 11.9 do edital nova sessão pública foi marcada para o
dia 04/09/2018 ás 15 h (horário de Brasília).

Dentro do prazo estabelecido, o licitante PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP não ofertou nova proposta. Sendo assim,
o 8º arrematante do lote foi desclassificado por declinar do seu direito ao benefício da LC 123/06. Dessa forma, o licitante
PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA com valor global ofertado de R$2.687.254,00 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e sete
mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) voltou a ser arrematante do lote.

Verificada a documentação desta empresa, confirmou-se sua habilitação. Examinada a aceitabilidade da proposta quanto à
compatibilidade do preço apresentado com o praticado no mercado e o valor estimado para esta contratação, confirmou-se a
classificação da proposta da empresa supracitada.

Em conformidade com o subitem 12.4 do edital o licitante 3º arrematante do lote apresentou o sistema informatizado de gestão
de viagens e foi aprovado pela DGES/SUALOG (Diretoria Central de Gestão e Serviços Gerais da Subsecretaria de
Administração e Logística).

Por ter atendido a todas as exigências editalícias, em 10/10/2018, a empresa PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA foi
declarada vencedora, ficando adjudicado o lote no valor global de R$2.672.948,18 (Dois milhões, seiscentos e setenta e dois
mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezoito centavos), conforme proposta anexa aos autos.

 

Publicada a decisão nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, a Pregoeira declarou encerrados os trabalhos.

 

Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/188

 

Processo nº 01.051.096/18-67

Objeto: Prestação de serviço, sob demanda, de reserva, emissão, remarcação, alteração ou cancelamento e entrega de
bilhetes de passagens aéreas, terrestres, nacionais e internacionais, reserva de hospedagem em todo território nacional, com
utilização de sistema informatizado de gestão de viagens, e outros serviços referentes a viagens, destinados a servidores e
agentes públicos do município de Belo Horizonte, pessoas a seu serviço, convidados ou amparados pela assistência social.

Adjudico, pelo critério do menor preço, aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o
objeto desta licitação à:

 

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES

- EMPRESA: Primus Viagens e Turismo Ltda.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na proposta comercial.

- VALOR GLOBAL: R$2.672.948,18 (Dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e
dezoito centavos).
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Josiele Cássia Fortes Martins de Oliveira

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/188

 

Processo nº 01.051.096/18-67

Objeto: Prestação de serviço, sob demanda, de reserva, emissão, remarcação, alteração ou cancelamento e entrega de
bilhetes de passagens aéreas, terrestres, nacionais e internacionais, reserva de hospedagem em todo território nacional, com
utilização de sistema informatizado de gestão de viagens, e outros serviços referentes a viagens, destinados a servidores e
agentes públicos do município de Belo Horizonte, pessoas a seu serviço, convidados ou amparados pela assistência social.

 

Lote (1) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES

- EMPRESA: Primus Viagens e Turismo Ltda.

- VALORES UNITÁRIOS: Conforme valores constantes na proposta comercial.

- VALOR GLOBAL: R$2.672.948,18 (Dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e
dezoito centavos).

 

Fuad Noman

Secretário Municipal de Fazenda


