
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM RURAL ADM REG BAHIA - RUA

DA HOLANDA - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ SERVICO NACIONAL APRENDIZAGEM RURAL ADM REG BAHIA

/ Nº Processo: 550)

 

     às 10:00:40 horas do dia 30/04/2019 no endereço RUA PEDRO RODRIGUES

BANDEIRA-143 ED DAS SEGURADORAS 8 ANDAR, bairro COMERCIO, da cidade de

SALVADOR - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). VERONICA SODRE RAMOS

DO NASCIMENTO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 550 - 2019/011/2019 que

tem por objeto Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação

de veículo por diária, sem motorista, para o período de 12 meses.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de

veículo por diária, sem motorista, para o período de 12 meses

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de

veículo por diária, sem motorista, para o período de 12 meses

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/04/2019 18:37:14:582 LOCALIZA RENT A CAR S.A.  R$ 121.353,00

30/04/2019 08:13:24:245 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 121.350,00

30/04/2019 08:10:43:203 COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTES E
TURISMO  R$ 121.353,60

29/04/2019 15:28:18:973 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI  R$ 121.353,60

24/04/2019 23:56:43:614 ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  R$ 121.353,60

29/04/2019 13:52:36:434 A M ABS EIRELI  R$ 121.353,60

28/04/2019 23:03:31:760 LAGUNA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  R$ 120.000,00

30/04/2019 02:59:26:674 UP TRANSPORTES LTDA  R$ 120.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/04/2019 10:58:36:751 LAGUNA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  R$ 61.985,90

30/04/2019 10:56:55:125 ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME  R$ 63.000,00

30/04/2019 10:54:14:922 UP TRANSPORTES LTDA  R$ 63.116,48

30/04/2019 10:44:12:061 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI  R$ 67.200,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/04/2019, às 11:01:07 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/05/2019, às 08:37:11

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2019, às 08:37:11 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou

o fornecedor: LAGUNA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME. No dia 02/05/2019, às 11:26:01

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2019, às 11:26:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou

o fornecedor: ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME. No dia 02/05/2019,

às 15:18:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/05/2019, às 15:18:11 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou

o fornecedor: UP TRANSPORTES LTDA. No dia 03/05/2019, às 08:55:05 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 08:55:05 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

30/04/2019 10:43:42:645 LOCALIZA RENT A CAR S.A.  R$ 82.569,00

30/04/2019 10:42:25:737 A M ABS EIRELI  R$ 101.999,98

30/04/2019 10:41:42:909 COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTES E
TURISMO  R$ 106.940,00

30/04/2019 08:13:24:245 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 121.350,00
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seguinte: O coordenador - VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou

o fornecedor: G3 POLARIS SERVICOS EIRELI. No dia 03/05/2019, às 16:38:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/05/2019, às 16:38:23 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., CNPJ:

16.670.085/0001-55, por apresentar o menor preço de R$ 82.569,00, por ter enviado a

documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital e por ter apresentado todos os

documentos exigidos no Anexo I, item 5.0 do Termo de Referência. Para dar continuidade a

adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0 (habilitação e

proposta), originais ou cópias autenticadas, conf. estabelecido também no item 10.10 do

Edital. No dia 16/05/2019, às 15:17:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/05/2019, às 15:17:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicado em favor da empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A., 16.670.085/0001-

55, por apresentar o menor preço no valor de R$  82.560,00 e ter atendido a todas as

exigências do Edital.

 

    No dia 16/05/2019, às 15:17:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de

12 meses -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. com o valor R$ 82.560,00.

 

    No dia 02/05/2019, às 08:37:10 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - LAGUNA EMPREENDIMENTOS

EIRELI ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de

locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de 12 meses. O motivo da

desclassificação foi: Conforme item 7.10 do Edital �O SENAR-AR/BA poderá solicitar a

licitante vencedora que comprove a exequibilidade de sua proposta, ao passo que a não

comprovação, por planilha de custos e/ou outros demonstrativos cabíveis, da suficiência do

valor ofertado para cobertura dos custos relativos ao fornecimento do objeto, implica na

desclassificação da proposta por inexequibilidade da mesma� e por não ter apresentado as

comprovações constantes no Anexo I, item 5.0 do Termo de Ref. do Edital.

 

    No dia 02/05/2019, às 11:26:00 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - ETHAN SOLUCOES E
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EMPREENDIMENTOS EIRELI ME, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em

prestação de serviço de locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de 12

meses. O motivo da desclassificação foi: Conforme item 8.3. do Edital �Serão

DESCLASSIFICADAS as empresas que deixarem de apresentar os documentos nas

condições e prazos estipulados no item 10.10 deste Edital.

 

    No dia 02/05/2019, às 15:18:09 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - UP TRANSPORTES LTDA, no

lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de locação de

veículo por diária, sem motorista, para o período de 12 meses. O motivo da desclassificação

foi: Conforme item 8.3. do Edital �Serão DESCLASSIFICADAS as empresas que deixarem de

apresentar os documentos nas condições e prazos estipulados no item 10.10 deste Edital.

 

    No dia 03/05/2019, às 08:55:05 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - G3 POLARIS SERVICOS

EIRELI, no lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de

locação de veículo por diária, sem motorista, para o período de 12 meses. O motivo da

desclassificação foi: Conforme item 8.3. do Edital �Serão DESCLASSIFICADAS as empresas

que deixarem de apresentar os documentos nas condições e prazos estipulados no item

10.10 deste Edital.

 

        No dia 16/05/2019, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    O processo foi adjudicado em 16/05/2019 em função da necessidade da LOCALIZA

retificar e reenviar a proposta de preço definitiva à Sede do SENAR-AR/BA, visto que, a

mesma foi enviada com erro de multiplicação do preço unitário e quantitativo licitado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO

Pregoeiro da disputa

 

HUMBERTO MIRANDA OLIVEIRA

Autoridade Competente

 

ALAN DE JESUS MENDES

Membro Equipe Apoio
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Proponentes:
20.548.612/0001-20 A M ABS EIRELI

14.100.189/0001-07 COPATUR LOCADORA DE VEICULOS TRANSPORTES E TURISMO

17.338.655/0001-77 ETHAN SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP

20.155.999/0001-55 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI

23.553.384/0001-75 LAGUNA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

16.670.085/0001-55 LOCALIZA RENT A CAR S.A.

13.919.127/0001-50 UP TRANSPORTES LTDA
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