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IlustríssimoSenhora, Presidenteda Comissãode licitação do SESI/SENAI

Ret.:EDITALDEPREGÃOPRESENCIALN. 039/2019

NASSAUVIAGENSE TURISMOLTDA,pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nOO9.551.920.0001-72 com sede na Rua Prof.
José Brandão 389 sala 201/202, na cidade de Recife, estado de
Pernambuco, por seu representante legal infraassinado.
tempestivcrnente. vem, com fulcro na alínea "a", do inciso l, do art. 109,
da LeinO8666/93, à presença de VossoExcelência, a fim de interpor

RECURSO ADMINISTRATIVO,

contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que julgou
habilitada a licitante Cíosslc Viagens e Turismoítdo EPP, apresentando
no articulado os rozões de sua irresignação, solicitando o anulação do
ato r uma vez que o mesmo apresentou vários desacordos a lei de
licitações e como também o regimento inferno do sistema '$'

\ !LjLi
Rua Frof José Brlll'tiãc n: 389, ;aia 201í202. Boa viagem, Rec:Jfail"amambu::o Cep" 5121(.H)1() TEli (81) 3482-4155 (81) 3343-41515 d51 346G<l333
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Acudindo ao chamamento dessa Instituição para o certame licitacional
susografado, a recorrente e outras licitantes, dele vieram participar,

Sucede que, após a análise das propostas apresentadas pelos licitantes no
dia 09/08/2019, a Comissão de Licitação culminou por suspender a sessão
e que ida analisar os fatos, tais fatos deixaram de ser publicados das
decisões ora tomadas não publicando na página oficial do Sesc/Senai para
principio de publicidade pois precisaríamos saber o conteúdo da decisão ,
apenas convocando as licitantes a comparecer no dia 24/10 , No dia 241 I O
iniciada a sessão para nossa indignação, APENAS HABILITOU as
proposta negativas para fase de lances na qual só acatando apenas ai)
propostas negativas para apresentação de lances pois para a fase de lances
seguem as 03 melhores propostas , na qual ela considerou exatamente o
oposto do ao que regia o edital e sua própria resposta quando indagada por
nós ,datada do dia 07/08 /2019 na qual indago a pergunta se comissão
aceitaria a proposta negativa e Tal fato foi questionada por nossa empresa a
qual a Sra Pregoeira como contrária a resposta que constará anexada a esta
sessão foi enfática na qual no inicio da sessão do dia 24/10 informando
que apenas as empresas que deram taxas negativas poderiam ir a lance,
sugerimos então que todas as propostas entrassem para a fase de lance na
qual não foi permitido .então foram para lance as empresas CR turismo e a
empresa Orleans viagens e turismo se logrando vencedora a CR turismo ,
examinando a documentação a CR turismo a mesma foi inabilitada c
passando a Orleans Turismo que também foi inabilitada eis que o que
sucede também que nem sequer a proposta da Web'Irip f()l analisada
mesmo depois de constatar que a CR estava com problemas de
documentação e a Orleans também apresentou problemas em sua
documentação qual ela alegou que a mesma não precisaria abrir a
documentação da empresa Webtrip agencia de viagens e turismo após
concluir que as outras estavam inabilitadas, chamando assim a Nassau
Viagens e a Classic Viagens para fase de lances, ora ao arrepio da fazer de
abertura de documentação independentemente da empresa estar presente ou
não, Esta Fase do processo foi pulada e como todo o processo incorreu em
erros afrontando o princípio da lsonomia e publicidade, enfim este processo
culminou uma série de erros, a qual me induziu inicialmente a não fazer
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proposta negativa, como também ao chegar saber que não participaríamos
inclusive assinando como empresa inabilitada por duas vezes.

Do Pedido:

De sorte que, com fundamento nas razões precedentemente oduzídos.
requer-se o provimento do presente recurso, com efeito, para que seja

Anulada a deéisõo em apreço. na parte atacada neste, declarando-se
o Pregão como anulado, para prosseguir no pleito para que seja feito
um Novo Pregão com os príncípíos da lsonomio. onde todos possam
competir e saber como competir igualmente, pois caso não existissem o
ínobütcçõo das referidas empresas citadas acima nenhuma proposta
positivo como a minha teria sido !evada adiante.

ootrossrn. lostreodo nas razões recursos. requer-se que essa Comissão
de Licitação reconsidere sua decisão e. na hipótese não esperada disso
não ocorrer, faça este subir, devidamente informado, à autoridade
superior, em conformidade com o § 4°, do ort. 109, do Lei nO8666/93, e
com as resoluções CDN. 213/11 e 166/8 e demais legislação pertinente
observondo-se aindo o disposto no § 3° do mesmo artigo,

Nestes Termos

P, Deferimento

Recife, 28 de outubro de 2019

~~~,
Rosana Pimenta Saldanha

Diretoro



iI Rasana - Nassau Turismo <rosana@nassauturismo.com.br>

Duvida
1 mensagem

Rosana - Nassau Turismo <rosana@nassauturísmo.com.br>
Para: licitacao@nepb.org.br

6 de agosto de 2019 15:44

Com relação ao Pregão Presencial de numero 039/2019 SESI ISENAI

o critério de julgamento é o maior percentual de Desconto sobre a OU ?17

Vocês irão aceitar que este percentual seja maior do que o indicado por vocês
que é de 10%

ex . 10% de Desconto eu estare! dando toda a minha DU então a minha taxa de agencimentoseria zero.

se eu der 11% minha taxa s~ negativa j '«:5 aceitam taxa negatNa ?

grata

Atenciosamente,
Rosana Saldanha
Tel-5581 - 34663393·5581 992663468

Naaau Viagense Turismoltda

Fone:(81) 3466-3393/ 3105-5950

E-mai!:roSl!!na@nassauturismeu;;om.hr

Síte:WNN nassautudsmo, com .br

o



- M Gmail Q. lícitacao@fiepb.org.br

Re: Duvida Caixa de entrada x

Ucitacao Sistema - DR LlCITACAO <lícltacao@fíepborg,bt>

Seoht.'fH,

Boa tarde!

Ante os pedidos de esclarecimentos mantidos, segue abaixo:

• I
A taxa rernuneratórta de'.4daà agência de '.48gempor emissão de bilhete de passagem (DU/RAV),

De acordo com o disposto no Edital do Pregão 0°, 039/2019, Anexo I: Termo de Referência, item'

Nesse sentido, wncerá a fase de lances o licitante que ofertar o menor percentual referente a OUI

Para uma bilhete aéreo com ..alar total de RS 1.368,00 (RS 1 320,00 referente a tarifa + 48,00 rerer

Empresa X {OU '" 10%)
ED = (1 x 1,320,00) + 48,00 (taxa de embarque) + 132,00 (10% sobre 1,320,00)

EO = 1.500,00

Empresa Y (OU = 6%)
ED = (1 )( 1.320,00) + 48,00 + 79.20
ED = 1.477,20

hUpsJimail.900916.COI'JYmaiIJuiot?tab=rm&ogbl#soorcMicilacao%4Oliepb,.ag.lyJCilgCHrgDHbrMCtilVRfsJzpJlgqztWnO\t1BRrBSGDFXk.RjsDZPnl.n..



a.. licitacao@fiepb.org.br

ED::: (1 X 1,320,00) + 48,00 (taxa de embarque) + 132.00 (10'-'/{)sobre 1.3:20,00)
ED = 1.500,00

Empresa Y (DU "" 6%)
ED::: (1 X 1.320,(0) + 48.00 -+ 79,20
ED::: L417.20

Empresa Z (DU '" 4%)
ED -::::(1 x í .320) + 48,00 + 52,80
ED ;;;;:i .420,00

• A empresa vencedora da fase de lances é a Empresa 3 com a taxa rernuneratóna (DUiRAV) de 4%I .

Ariana Almeida Gonzaqa
Preqoeirado SESI/SENAliP8
Setor de Lícítaçêea- SESIISENAl/PB
Tel: (83) 2101-5482

~J1L
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVI,.,ENTOeCONO,.,ICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO· JUCEPE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
EVENTO{S)

NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

26.2.0038837-3
002 - ALTERACÃO
025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

ASSINADO POR
Signature Nô~l.'....•. rífíed
g8~X:~~~~~~AY SBEZERRADA
Date' 2017.06.0715:16:1:00 ••••.
ReaSon:DOCUMENTO . EGISTROECOMéRCIO
Localion:RECIFE-PE

ARQUIVADO ..EM ]16{2017 08:41:47
AUTENTICIDAD~······()E1(),O~P~4~~~~ri~!!i~tal.a$p?çd;:;P~10006FEBBD341E
Autenticidadehttp://www.Ju~~,~:~ov.~.n v ..

Recife,07.,;:sel\J.nho da.2017
fP'4_;?-~

are Ayres Bezerra da Costa
Secretário Geral

. 1-72 _NASSAU VIAGENS E TURISMO CHANCELA DI~I;!.37"
Documento disponibilizado a 09.551.920/000 NIRE' . 760-0 PROTOCOLADO 6/(;I2()17 13.38.00
Data _07/06/2017 03:16:18 ::::~=~NTO ~7800AAQUIVAlJ(l7J612Q'708:4':41
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Aute e. . . 2200-2 ~ 24I08I2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Publ\ca8 ras e
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 00 CONTRATO OE
EMPRESARIA NASSAU VIAGENS E•• TURISMD l TOA
FECHAMENTO DE FILIAL h. .:•.:.... .: .:'

CNPJ- 09.551.9D.ooo,:m' .:.:

SOCIEDADE
-ME PARA

'.: ~, ,. :,... '. " .•.-..._. :. ...
1. ROSANA PIMENT~ !;~4º~NHA, bta5jt~iêat. • ; ~mpresaria, portadora
da. Cédula de .I?~ntídade N° 1477.6~ SOS'If'E:,.. CPF :Wo 472 941.674~00,
residente e domlcll'ado a Av. Bernardo Vieira de Melo, 3481,Apto. 501. bairro qe
Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.410010,

2. GISELLA PIMENTA PEREIRA ALVES, brasileira, casada, empresaria.
portadora da Cédula de Identidade N° 2.451.429 SDS-PE., CPF W) 508.649.554~
72, residente e domicíliado a Av. Boa Viagem, 2820 Apto 801, no bairro de Boa
Viagem, Recife, Pernambuco, CEP 51020-000;

3. ROSANE ~IMENTA OE OLIVEIRA, brasileira, solteira. agente de viagens.
portadora da Cédula de Identidade N° 3.515.525 SS? - PE., C?F N° 703.387.874-
53. residente e domiciliada a Rua São João Batista, 1530 Bloco C Apto 01 no
bairro de Jardim·Atlântico, Olinda, Pernambuco, CEP: 53.050-260,

Únicos.Sócio~>~asociedade limitada de nome empresarial NASSAU VIAGEN§ ~
TURISMO Ll9A ME , constituída legalmente por contrato social devidamente
arquivado na .•Junta Comercial do Estado de Pernambuco, ...sob NIRE
26.20.038837,.3,com sede A Rua Professor Jose Brandão, nO389 salas 201/202 -
Edifício Empresarial Wecon Center, Baírr;ode Boa Viagem, Recife, Pernambuco
CEP 51.020-180. inscrita no Cadastro N~cional de Pessoa jurídiç9fMF sob nO
09.551.920/0001-72, resolvem, assim. o contrato social e Consolidação ..

CLÁUSULA PRIMI~li~A- Fica extinta a filiallocallzada na Pr~çaMi~lstro
Salgado Filho SIM Aeroporto dos Guararapes, bairro tmbiribeira , cidade Recife,
UF PE ,Cep 512tOO...1Q..i•••CNPj 09.551.920.0003-34.

CLÁUSULA SEGUNDA... ~~ 91áusulas e condições estabelecidas não
retificadas continuam em igualteor.e.forma

CLÁUSULA TERCEIRA - À vista da modificação ora aju$.t(Jda,consolida-se o
contrato sociah.com a seguinte redação:

r.--;:;~~~U:-:::Er=T1"-::-FlCCOM:::O==O::~=EG::=:ISTR-=-:";··~::-::EM;:;;·~;,:",·,z.,!e··AD''''_-=-~.''''''~'''''•........•'l.•.;''.PDNAM8......••;''••.•••.•••'''''•.•."....-••-.uco...,...·.·-·-----I
$08N": 20179057600 .•• ..••>

Empl:e8:7:°to~~::;~ Tfi~ '\
AASSAUVIAGENS E TURISMO LTlJA -....,~~------
_ ME ANOR~ AYRES BEZERRA DA COSTA

~ ~S=EC~R=~~AA=I~~=E~RA~l: _j

•-
. ~
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CLAUSULA PRIMEIRA • A sOrffl~d~ .~i[~~Pb! q Q si5ial de NASSAU
VIAGENS E TURISMO LTOA ,ME. .'.e tem sOalEfj. .• Õ8 Rua Professor
~o~ Br~dãO, n' 3S9ll111?~i~al'~02- EdifiCiô~";~r;Sar,,,1..~do.Center Bairro
~ oa !agem,R~çJª? eªmambuco CEP: 51.020180 e .filiais sendo ~ma na
Cidadede Tucuruef'A. Slto a praça Franca s/no~'CRT HotefVI' P'
TucuruilPACEP 68.464,.000. • Ia ermanente-

CLAUSU.LA SEGU~Q!, - A sociedade tem por obíeto a agencia de viagens.
entretenimentos,attvidadesdesportivas, atividades relacionadasaoJazer jogos
promoçõese eventos. ' ,

CLAUSULA TERCEIRA - O capital social é de R$ 360.00000 (Trezentos.e
Sessenta.Mil Reais). dívididoem 360.000 (Trezentase Sessen'ta Mit) quotasde
valor n~~mal R$ 1,0.0 (um real). cada uma, totalmentesubscritoe integralizado,
pelossaCIOS a seg\llnteproporção:

CLAUSULA QUARTA: _A sociedadeinicious\.Jasatividadesem 03 de Setembrode
1985 e seuprazoQeQuraçãoé índetermi

CLAUSULA QUINTA ~..As quotas são não poderão ser cedidas
transferidas a tetCéirôS.sem o consentimentodo outro sóciQ, a quem fica
assegurado.em igualdadede condiçõese preçodireitode preferêncíapara a.sua
aquisição se postas a, formalizando. se realizada..•.a Çê$sãodelas.•~

alteração.contrat\,lalpe
CLAUSULA SEXTA _A responsábílidadede cada sócio é restritaao valor de suas
quotas,mas todos respondemsolídariament~pela integralizaçãodocapitalsocial

CLAUSULA SETIMA.·· A administração da sociedade cabe••.aós $(;)Ci05 R()~ANA
PIMENTA SALDANH~.E ~ISELLA Pt",ENTA PE~Et.RA ALVES, com poderes e
atribuições de praticar t~p~ Os .~tosda gestão da Sociedade, isoladamente
notadamente:a) . .•. movimentaçãoe. encerramento.d~ ê.ontasCOfrE';)~tes
bancarias;b)emisdQ, e e.ªndossodetitulos de creditode qualquernatureza.
ou espécie;c} contratáçã ndamentos e ·empr . s junto a instituições
financeirasoficiais e parti d) alienaçãoe oneraç i bens da sociedade;
e) representaçãoativa e iva da sociedade inclusive n esfera judicial; f)

\
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celebração e as~inatura de contratos (,'Iequalquer natureza autorizado o uso~~~:I~~p;::~~~:, oVb~1ga:ç~e~os~~tr::~o'fa~~r~,~Vidades~,~tdra~ha..~.= interes~~
terce' b . i i . .. ..... . .. e~ quetistas ou de

iros, em como onerar: .OU: alienar bêps.· i ..da: b· d d
autorização do outro sócio. A área Comercial será gerida por' Stô~I:Saa:'só~f:
ROSANA PIMENTA SALDANHA, GtSELLA PIMENTA PEREIRA ALVES E ROSANE
PIMENTA DE OLIVEIRA . > ..;. ; •. • ~ " ...• , ...• r ,- _" -,-' . • .: >~', ,': .-.. : --•••.. ,',-..• • •• ii ,,-'••-','---__o _ •••• - __ ••• " f •.t. · Jo,. • - - -',',,' ':'" "';.. - :

fr\i~de cada exercício sociãt;~3~·oe dezembro. o
as justificadas de sua administração. procedendo á=.balanço patrimonial e do oatanço de. resultado
SOCIOS, na proporção de suas quo~, os lucros ou

CLAUSULA OITAVA
administrador PfeS
elaboração do i
econõmico, cabe"
perdas apurados.

CL.AUSULA NONA ~Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício.
social, os sócios ~~Iiberarão sobre as contas e designarão administradores
quando for o caso.
CLAUSULA DECIIIIIA _A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os

sócios.
CLAUSULA DEC",!!- PRtMEIRA· Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pró-labore. observadas disposições regulamentares

pertinentes.
CLAUSULA DECaNIA SEGUNDA· Falecel')(,'Ioou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades corn-cs herdeiros. sucessores e Q incapaz.
Não sendo possível pu inexistindo intere~~tt ~estes ou dos sócios remanescentes,
o valor de seus•.nl3v.eres será apura(,'lo...~. ídado com base na. situa~o
patrimonial da sociedade. a data da re verificada em balançq
especialmente levà~(,'Iº,
Parágrafo Único _O mesrflo)procedimento será adotado em ol,Jqoscasos em.·quea
sociedade se resolva em relaçãOa seu sócio .

CLAUSULA t)ÉCtMA TERCEIRA ~O ªdminístrador deÇIªn~sob as penas da Lei. que
não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial. ou
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem spb os efeitos dela. a
pena que vede, ain:daque temporariamente, o acesso a carg~$ .1?~plicOS·,qu por
crime falimentar, dé pr~\Jaricaçã~,. peita ou subornq .. conbúss~o, peculato. ou
contra a economia popular, contra o ~is~f::lTlaftnanç~íJonacional. contra nOIma

5
de

defesa da concoff~€IiSi~,•..contra as rstações .de consumo, fé pyblica'i.oy a

propriedade.
"CLAUSULA OÉCIMA QUAeIÂ ••••Fica eleito o faró de R~t~
cumprimento dos direitos e obriga~6esresultantes deste contrat9·"
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E por estaremassim' t(três) vias. JUsos e contratadosassinama presente alteraçãoem 03

Recife, 30 de maiode 2017
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