
1

ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO N.º 34.291/2010

PREGÃO N.º 007/2010

Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA(S) DE TURISMO – AGÊN CIA(S) DE VIAGEM,
EMPRESA(S) ORGANIZADORA(S) DE EVENTOS E/OU HOTEL(IS ), PARA HOSPEDAGEM DE
PESSOAS E PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.

Aos 06 (seis) dias do mês de agosto do ano de 2010 (dois mil e dez), às 09:00h (nove horas), na Sede do
CREA/SC, em Florianópolis/SC, reuniram-se o Sr. Pregoeiro e a Equipe de Apoio composta por DAYSE DE
CÁSSIA VIDAL, designados conforme Portaria nº 156/2009, para os procedimentos inerentes à Sessão do
Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão
esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos legais, estabelecendo regras e
procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão (tempo para consulta por telefone, parâmetro de
redução dos lances verbais, etc.).

1. Primeiramente solicitou-se às licitantes presentes a entrega dos envelopes contendo as Propostas de Preços e
os envelopes contendo os Documentos de Habilitação destas empresas participantes, quais sejam:

Empresa Representante
*CONSOLI EVENTOS LTDA JULIANA CHRISTEN TOMIO
*BOI DE MAMÃO RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA ANDREA SCHLOSSER
CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA CAMILA NUNES MACHADO
*MARIA DO MAR HOTEL E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA RICARDO MURILO PEREIRA
*empresas que se declararam microempresas ou empresas de pequeno porte.

1.1. Note-se que essas Licitantes já se encontravam no local antes das 08:59 hs e, portanto, respeitaram o prazo
limite de entrega dos envelopes.

2. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, conforme credencial e lista de
credenciamento em anexo, os quais, tendo cumprido com as exigências editalícias, restaram credenciados para
representar as respectivas empresas.

3. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelos representantes presentes, Pregoeiro
e Equipe, contendo as Propostas de Preço, sendo estas analisadas e rubricadas pelo Pregoeiro, Equipe de
Apoio e representantes credenciados. Após o respectivo exame, tiveram seus valores anunciados em voz alta a
todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas por empresa:

*CONSOLI EVENTOS LTDA , com o valor global para o LOTE 01 de R$ 74.901,19 (setenta e quatro mil,
novecentos e um reais e dezenove centavos); para o LOTE 02 de R$ 76.031,55 (setenta e seis mil e trinta e um
reais e cinquenta e cinco centavos); e para o LOTE 03 de R$ 93.666,18 (noventa e três mil, seiscentos e
sessenta e seis reais e dezoito centavos);

*BOI DE MAMÃO RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA , com o valor global para o LOTE 01 de R$
63.970,00 (sessenta e três mil, novecentos e setenta reais); para o LOTE 02 de R$ 63.970,00 (sessenta e três
mil, novecentos e setenta reais); e para o LOTE 03 de R$ 88.730,00 (oitenta e oito mil, setecentos e trinta
reais);

CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA , com o valor global para o LOTE 01 de R$
72.150,00 (setenta e dois mil, cento e cinquenta reais); para o LOTE 02 de R$ 72.150,00  (setenta e dois mil,
cento e cinquenta reais); e para o LOTE 03 de R$ 98.870,00 (noventa e oito mil, oitocentos e setenta reais);
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*MARIA DO MAR HOTEL E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA , com o valor global para o LOTE
01 de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais); para o LOTE 02 de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais); e
para o LOTE 03 de R$ 84.340,00 (oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais).

4. A representante da empresa *BOI DE MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  alega que
algumas licitantes não cumprem com a necessidade mínima de quartos solicitados, em atenção as divisões
entre simples, duplos e triplos conforme exigências do Edital, da seguinte forma: o *MARIA DO MAR
HOTEL E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  possui  85 (oitenta e cinco) quartos e dessa forma não
comporta as exigências de nenhum dos lotes; o CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
LTDA  possui 100 (cem) quartos e dessa forma não atende ao lote 03. Os representantes do *MARIA DO
MAR HOTEL E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  e do CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS LTDA  confirmam as quantidades informadas pela representante do *BOI DE MAMÃO
RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA . Alegam que as quantidades do Edital são estimadas e no caso
de utilização de quantidade menor poderiam atender aos requisitos editalícios. O Pregoeiro verificou que de
acordo com as especificações do Termo de Referência, fazem-se necessários para o lote 01 e 02 no mínimo 90
(noventa) quartos e para o lote 03 no mínimo 110 (cento e dez) quartos. O Pregoeiro afirma que a condição
ressaltada não precisa de vistoria, uma vez que é confirmada pelos próprios representantes credenciados. Logo
é uma situação concreta de fato. Diante disso o Pregoeiro também afirma que ainda que as quantidades sejam
estimadas, a contratação precisa garantir o pleno atendimento ao total exigido, uma vez que este pode se
concretizar. Nesse aspecto o Pregoeiro não pode adentrar em exigências e especificações constantes do Termo
de Referência que baliza esta Licitação. Ademais o próprio ofício de folhas 02 dos autos dá conta da correta
mensuração das exigências face a necessidade do CREA-SC.  Dessa forma o Pregoeiro decreta a
desclassificação da licitante *MARIA DO MAR HOTEL E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA  para
todos os lotes e da licitante CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA  para o lote 03.

5. Os representantes credenciados das licitantes *MARIA DO MAR HOTEL E INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA  e CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA  alegam que a
licitante *BOI DE MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  não atende as exigências do
Edital, uma vez que descumpre o item 1.7 do Edital que exige que todos os serviços (hospedagens, refeições,
salas...) sejam concentrados e prestados em apenas um local físico. Alegam que estão sendo ofertados dois
hotéis distintos (HOTEL PRAIATUR  e HOTEL PRAIATUR EXPRESS ) separados por uma rua, os quais
podem ser partes de um mesmo grupo, mas inclusive são empresas distintas. A representante do *BOI DE
MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  alega que não são empresas distintas e que com
exceção das hospedagens todos os demais serviços serão prestados na torre única do HOTEL PRAIATUR .
Entende que essa situação fática não representa separação física dos ambientes e que dessa forma possuem ao
todo 119 (cento e dezenove) quartos. O Pregoeiro indagou à representante do *BOI DE MAMÃO
RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  quantos desses 119 (cento e dezenove) quartos estão alocados
no “HOTEL PRAIATUR ” e quantos estão alocados no “HOTEL PRAIATUR EXPRESS ”. Recebeu como
resposta que o “HOTEL PRAIATUR EXPRESS ” possui 37 (trinta e sete) quartos e que o “HOTEL
PRAIATUR ” 82 (oitenta e dois) quartos. O Pregoeiro afirma que conhece a situação fática dos dois prédios
da licitante *BOI DE MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA , situação esta de conhecimento
de todos os presentes, e que de fato são prédios distintos, separados por uma rua e que não possuem ligação
física entre ambos. O item 1.7 do Edital tem redação cristalina nesse sentido, eis que faz referência tão
somente à situação física dos hotéis e à proibição de separação dos serviços em dois ou mais espaços físicos.
Não se entra no contexto da eventual situação jurídica dos hotéis. Dessa forma considerando que nem um e
nem outro espaço físico ofertado pela licitante *BOI DE MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA
LTDA  possui a quantidade mínima de quartos exigidos no Edital, o Pregoeiro decreta a desclassificação da
licitante *BOI DE MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  para todos os lotes.
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6. Diante das decisões acima verifica-se que para o lote 03 está classificada apenas a proposta da empresa
*CONSOLI EVENTOS LTDA .  O Pregoeiro negociou diretamente com essa licitante e obteve o seguinte
resultado:

PARA O LOTE 03 - *CONSOLI EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais).

7. Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos no
Edital, para que apresentassem seus lances para os respectivos lotes. Após rodada de lances, conforme
Histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com as licitantes de melhores ofertas, obteve-se o seguinte
resultado:

PARA O LOTE 01 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTIC OS LTDA, com o valor global
de R$ 63.649,00 (sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais);

PARA O LOTE 02 - CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA , com o valor global
de R$ 64.884,00 (sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais).

8. Procedeu-se então à abertura dos envelopes, devidamente rubricados por todos os participantes, Pregoeiro e
Equipe, contendo a documentação de habilitação das empresas classificadas em primeiro lugar nos respectivos
lotes. Em seguida, os documentos circularam entre os presentes para verificação e rubrica dos mesmos.
Constatou-se que a empresa CAMBIRELA HOTEL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA  não
apresentou o Comprovante de Cadastro no Ministério do Turismo conforme exigência da alínea “f” do item
5.3.1.3 do Edital. Dessa forma o Pregoeiro decretou a inabilitação da empresa CAMBIRELA HOTEL
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA . Constatou-se que a empresa *CONSOLI EVENTOS
LTDA cumpriu com todas as exigências editalícias de habilitação. Dessa forma o Pregoeiro decretou a
habilitação da empresa *CONSOLI EVENTOS LTDA.

9. Em seguida, após negociação direta, o Pregoeiro proclamou a seguinte licitante como habilitada, por atender
a todas as exigências editalícias, e classificada em primeiro lugar nos respectivos lotes:

PARA O LOTE 01 - *CONSOLI EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 67.000,00 (sessenta e sete
mil);

PARA O LOTE 02 - *CONSOLI EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 68.300,00 (sessenta e oito
mil, trezentos reais);

PARA O LOTE 03 - *CONSOLI EVENTOS LTDA , com o valor global de R$ 90.000,00 (noventa mil
reais).

10. Foi indagado aos representantes das licitantes presentes se havia mais alguma observação a ser feita, em
especial, se havia o interesse na interposição de recurso. A representante credenciada da empresa *BOI DE
MAMÃO RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  manifesta interesse em recorrer da decisão que
decretou a desclassificação da empresa, pois entende que atende plenamente os requisitos da contratação,
colocando à disposição do contratante os equipamentos e serviços necessários à plena execução do objeto do
Edital. Dos demais foi obtida a resposta negativa. O Pregoeiro informa a licitante *BOI DE MAMÃO
RESTAURANTES E HOTELARIA LTDA  que esta possui o prazo de três dias úteis (até às 17 horas do dia
11/08/2010) para apresentar as razões de recurso, informando a todos os demais licitantes que estes possuem
até às 17 horas do dia 16/08/2010 para apresentar, querendo, suas contra razões.
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11. Nada mais a registrar em Ata, o Pregoeiro encerrou a Sessão às 12:30 hs, sendo que esta Ata, após lida e
achada conforme, foi assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representantes das licitantes presentes.

ALEXANDRE TIETZ LAIBIDA
Pregoeiro

DAYSE DE CÁSSIA VIDAL
Equipe de Apoio

Licitantes:

CONSOLI EVENTOS LTDA
JULIANA CHRISTEN TOMIO

BOI DE MAMÃO RESTAURANTE E HOTELARIA LTDA
ANDREA SCHLOSSER

CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA
CAMILA NUNES MACHADO

MARIA DO MAR HOTEL E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
RICARDO MURILO PEREIRA


