ATA DE SESSÃO DE CONTINUIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
03/2022 - LICITAÇÃO Nº 924414
Aos 17 dias do mês de março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 10:00 (dez)
horas, na sede do Instituto de Previdência de Pouso Alegre/MG, situado na praça João
Pinheiro, no 229 - Centro, reuniram-se a Pregoeira, Priscila Pereira Floriano e os
membros de sua Equipe de Apoio, Poliana de Oliva Carvalho e Patrícia Aparecida
Andrade, designadas pela Portaria nº 330/2021, de 09 de dezembro de 2021. Em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei 8.666/93 e na LC nº
123/2006, para dar continuidade aos procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº
03/2022, referente ao processo nº 12/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para
contratação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) para futura e
eventual prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas e agenciamento de
viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de
passagens aéreas nacionais, incluindo reserva, bem como quaisquer outras providências
necessárias ao adequado e regular cumprimento das obrigações decorrentes da
respectiva contratação, visando atender a Diretora- Presidente, servidores e terceiros que
estejam em atividade atinentes aos trabalhos desenvolvidos pelo IPREM. Foi realizada a
verificação dos documentos de habilitação apresentados pela empresa BRASITUR
EVENTOS E TURISMO LTDA e constatou-se que a mesma não encaminhou a
proposta de preços por meio eletrônico juntamente com a documentação de habilitação,
conforme dispõe o item 6.1. do Edital: A proposta de preços, contemplando o valor por
item, deverá ser encaminhada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico,
juntamente com a documentação de Habilitação prevista no item 11 do Edital,
conforme datas e horários limites estabelecidos no preâmbulo, vedada a identificação
do titular da proposta até a conclusão da fase de lances, sob pena de desclassificação
da proposta. Além disso, a licitante não encaminhou a declaração expressa, aceitando as
condições do Edital nem a declaração de que que não existe participação direta ou
indireta de servidor público de entidades ou órgãos da Administração Municipal na
prestação do objeto do Pregão Eletrônico. Assim, a licitante foi inabilitada, nos termos
do item 11.1. do Instrumento convocatório: A licitante deverá enviar a documentação
de Habilitação via sistema, concomitantemente com a proposta de preço inicial, até a
data e o horário estabelecido para abertura da sessão pública, sob pena de
inabilitação. Assim, a empresa DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 07.832.586/0001-08 foi classificada, e enviou a proposta de preços
ajustada ao preço final às 12 horas e 26 min. Os documentos de habilitação foram
conferidos, estando todos regulares. Para dar prosseguimento aos próximos itens da

licitação, fica agendada sessão para o dia 22 de março de 2022 às 10 horas. Nada mais
havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 15h18min.
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