
ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE PROPOSTAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 - PARANACIDADE 
 

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dezessete às quatorze horas, na sala de 

reunião do PARANACIDADE, em sessão pública, reuniram-se sob a presidência da 

pregoeira Srª. PATRICIA BROCHADO BARRETO, Sr. DELCIO CHICORA, como 

membro da equipe de apoio, a fim de proceder ao recebimento e abertura das propostas 

para Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de 

viagens, para cotação, reserva, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas 

nacionais e internacionais, e passagens rodoviárias------------------------------------------------- 

Aberta a sessão, a Senhora Pregoeira esclareceu que a licitação em apreço é regida pela Lei 

Estadual 15.608, pela Lei Complementar 123/06 de 14 de dezembro de 2006, Constituição 

do Estado do Paraná, Artigo 27, Inciso XXI e pela Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, e 

suas alterações posteriores.----------------------------------------------------------------------------- 

Solicitaram edital os seguintes interessados: Requisitantes : 1- Diamante Turismo com 

CNPJ nº 02.385.572.0001-61, 2- Guest Viagens com CNPJ nº11.710.098/0001-97,             

3- Aeromix Agencia de Viagens e Turismo com CNPJ nº 12.146.604/0001-20,                         

4-Brematur Passagens e Turismo Ltda com CNPJ nº 82.524.232/0001-03, 5-Tucunaré/ 

Uatumã Turismo com CNPJ nº 14.181.341/0001-15, 6- NTS Brasil Ltda-ME com CNPJ 

nº 20.807.435/0001-30, 7- Casanova Turismo Ltda com CNPJ nº 11.050.221/0001-90,            

8- Brementur Agência de Turismo Ltda com CNPJ nº 77.636.074/0001-43, 9- CR 

Turismo com CNPJ nº 09.452.599/0001-79, 10- APLW Viagens e Turismo com CNPJ nº 

196.68072/0001-30, 11- Decolando Turismo com CNPJ nº 05.917.540/0001-58,               

12- WebTrip, 13- Tita Eventos Eireli EPP com CNPJ nº 17.467.753/0001-04.--------------- 

A Empresa Tucunaré Turismo encaminhou a documentação pelo correio.---------------------- 

Em seguida, a Srª Pregoeira deu início ao procedimento de credenciamento da(s) 

proponente(s) presente(s) e recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. Foram 

credenciadas as Empresas : DIAMANTE TURISMO LTDA representada por 

ALEXANDRA MALACHIAS FURMANN com CPF nº 038.374.729-57, GUEST 

VIAGENS – representada por FRANCISCO ZALESKI DE MATOS com CPF nº 

033.799.869-84, TUCUNARÉ TURISMO SEM REPRESENTANTE, BREMATUR 

PASSAGENS E TURISMO LTDA representada por DOUGLAS RODRIGUES 

MICHELATO com CPF nº 000.106.021-00, WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA representada por HUGO HENRIQUE AURÉLIO DE LIMA com CPF 

nº032.957.839.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após o credenciamento, procedeu-se à abertura do(s) envelope(s) contendo a propostas de 

preços. Foram verificadas a(s) proposta(s) : 1- Diamante Turismo com valor de desconto 

em 0,8% (zero vírgula oito por cento)2- Guest Viagens com percentual de 1,1% (um 

vírgula um por cento) 3-Brematur Passagens e Turismo com percentual de 3,7% (três 

vírgula sete por cento) 4- WebTrip com percentual de 8% (oito por cento)-------------------- 

Após exame da proposta de preços apresentada pela empresa Tucunaré/ Uatumã Turismo 

com percentual de desconto sobre o valor da passagem em 100% (cem por cento), a 

pregoeira decidiu desclassificar sua proposta por verificar que o valor da D.U. previsto no 

edital é fixo e a empresa apresentou o valor do agenciamento de 0,00 (zero por cento), 

portanto, consideramos impossível a empresa prestar serviços com 100% (cem por cento) 

de desconto sobre o valor do bilhete.------------------------------------------------------------------ 

Na sequência a Pregoeira solicitou lances ao(s) proponente(s) presentes, conforme tabela 

abaixo:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EMPRESAS Proposta de Preços  

Inicial 

Lances 

WebTrip 8 % Manteve 

Guest Viagens 1,1 % Manteve   

Brematur  3,7 % manteve 

 



Encerrada a fase de lances, o maior percentual de desconto sobre o valor das passagens 

adquiridas foi da Empresa WEB TRIP em 8% (oito por cento).---------------------------------- 

Em seguida a Pregoeiro passou ao exame da documentação de habilitação das proponentes 

melhores classificadas.---------------------------------------------------------------------------------- 

A Pregoeira e equipe de apoio verificaram que a empresa Web Trip deixou de apresentar a 

comprovação de cadastro no Ministério do Turismo, denominado programa CADASTUR, 

sendo considerada Inabilitada, as outras duas empresas foram Habilitadas.------------------  

Devidamente analisada a documentação das outras duas empresas, a Sr. Pregoeira declarou 

a Empresa Brematur vencedora do certame, com percentual de desconto em 3,7 % (três 

vírgula sete por cento) sobre o valor das passagens adquiridas, sendo que o valor da taxa de 

D.U. será fixa, conforme estipula o instrumento convocatório.------------------------------------ 

Conforme previsão legal, a falta de manifestação imediata e motivada das proponentes, 

durante a sessão, resulta na decadência ao direito de recurso.------------------------------------ 

Deixando a palavra livre não houve manifestação, sendo ADJUDICADO o objeto da 

licitação a Empresa Brematur com percentual de desconto em 3,7 % (três vírgula sete por 

cento) sobre o valor das passagens.-------------------------------------------------------------------- 

A Pregoeira encerrou a sessão lavrando a presente Ata, que lida e achada conforme vai 

assinada pela Pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes das proponentes 

presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Patrícia Brochado Barreto 
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DOUGLAS RODRIGUES MICHELATO      
 

                 Guest Viagens 

     FRANCISCO ZALESKI DE MATOS 
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HUGO HENRIQUE AURÉLIO DE LIMA                   
 

  

  

 

 

 


