
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: 509/2019)

 

     às 10:01:46 horas do dia 15/05/2019 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: 509/2019 - 2019/15/2019

que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO a contratação de empresa especializada em

prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas

mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas,

localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

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

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses

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

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/05/2019 07:52:03:980 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI  R$ 26.160,00

14/05/2019 11:42:16:006 AMPLLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
PERSONALIZADA LTD  R$ 26.160,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/05/2019 07:52:03:980 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI  R$ 116.301,00

14/05/2019 11:42:16:006 AMPLLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
PERSONALIZADA LTD  R$ 116.301,00
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Lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses.

Lote (2) - Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses

 

    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 15/05/2019, às 10:58:08 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos, compreendendo

vagas mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24

horas, localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12

meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/05/2019, às 10:23:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/05/2019, às 10:23:16 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos, compreendendo

vagas mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24

horas, localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, 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: G3 POLARIS SERVICOS EIRELI. No dia 17/05/2019, às 16:18:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2019 10:55:57:841 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI  R$ 26.145,79

15/05/2019 10:55:51:156 AMPLLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
PERSONALIZADA LTD  R$ 26.146,80

Data-Hora Fornecedor Lance

15/05/2019 11:36:39:462 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI  R$ 116.224,99

15/05/2019 11:36:31:178 AMPLLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO
PERSONALIZADA LTD  R$ 116.225,00
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    No lote (1) - Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses. - nenhum fornecedor

foi declarado vencedor.

 

    No dia 15/05/2019, às 11:38:16 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos, compreendendo

vagas mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24

horas, localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12

meses -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/05/2019, às 10:24:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/05/2019, às 10:24:55 horas, no lote (2) - Contratação de empresa especializada

em prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos, compreendendo

vagas mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24

horas, localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, 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: G3 POLARIS SERVICOS EIRELI. No dia 17/05/2019, às 16:18:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 17/05/2019, às 10:23:15 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 do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA conforme item 8.1.1. do Edital �Não atendam às

exigências e requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos....�

- No alvará de funcionamento apresentado, exigido no item 6.2.5 do Edital, não consta a

atividade objeto da licitação; - No contrato social e suas alterações apresentadas, conforme

exigência do item 6.1.1 do Edital, não consta objeto compatível ao objeto da licitação; - A

sessão foi interrompida para realização de diligência, conforme permissivo constante no item
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21.6. do Edital, porém, a empresa não apresentou as informações solicitadas;  - No atestado

de capacidade técnica apresentado, exigido no item 6.2.1 do Edital, não foi possível

comprovar a compatibilidade objeto da licitação;.

 

    No dia 17/05/2019, às 10:24:54 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - G3 POLARIS SERVICOS

EIRELI, no lote (2) - Contratação de empresa especializada em prestação do serviço de

estacionamento para guarda de veículos, compreendendo vagas mensais com período

diurno integral e vagas mensais cobertas para o período de 24 horas, localizado num raio de

400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para o período de 12 meses. O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA conforme item 8.1.1. do Edital �Não atendam às

exigências e requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos....- No alvará de

funcionamento apresentado, exigido no item 6.2.5 do Edital, não consta a atividade objeto

da licitação; - No contrato social e suas alterações apresentadas, conforme exigência do

item 6.1.1 do Edital, não consta objeto compatível ao objeto da licitação; - A sessão foi

interrompida para realização de diligência, conforme permissivo constante no item 21.6. do

Edital, porém, a empresa não apresentou as informações solicitadas; - No atestado de

capacidade técnica apresentado, exigido no item 6.2.1 do Edital, não foi possível comprovar

a compatibilidade objeto da licitação;.

 

    No dia 17/05/2019, às 16:18:33 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - AMPLLA SERVICOS DE

TERCEIRIZACAO PERSONALIZADA LTD, no lote (1) - Contratação de empresa

especializada em prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos,

compreendendo vagas mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para

o período de 24 horas, localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para

o período de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA, pois não

atendeu ao item 10.10 do Edital "O licitante que apresentar a proposta classificada em

primeiro lugar enviará, no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do encerramento da

fase de lances, para o  endereço eletrônico (comissao.licitacao@senarbahia.org.br) ..." e,

portanto, está desclassificada, em conformidade ao 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.� A empresa em questão enviou

para comissao.licitacao@senarbahia.org.br o seguinte e-mail, às 15:56 do dia 17/05/2019:

"Senhor Pregoeiro, venho por meio desta comunicar que não temos interesse ao pregão

referido, tendo em vista que nosso setor não atentou ao objeto do certame que seria do local

para o estacionamento e trabalhamos com prestação de serviço. Peço desculpas pro

transtorno ao certame.".

 

    No dia 17/05/2019, às 16:18:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE
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RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - AMPLLA SERVICOS DE

TERCEIRIZACAO PERSONALIZADA LTD, no lote (2) - Contratação de empresa

especializada em prestação do serviço de estacionamento para guarda de veículos,

compreendendo vagas mensais com período diurno integral e vagas mensais cobertas para

o período de 24 horas, localizado num raio de 400 metros da sede do SENAR-AR/BA, para

o período de 12 meses. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICADA, pois não

atendeu ao item 10.10 do Edital "O licitante que apresentar a proposta classificada em

primeiro lugar enviará, no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do encerramento da

fase de lances, para o  endereço eletrônico (comissao.licitacao@senarbahia.org.br) ..." e,

portanto, está desclassificada, em conformidade ao 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.� A empresa em questão enviou

para comissao.licitacao@senarbahia.org.br o seguinte e-mail, às 15:56 do dia 17/05/2019:

"Senhor Pregoeiro, venho por meio desta comunicar que não temos interesse ao pregão

referido, tendo em vista que nosso setor não atentou ao objeto do certame que seria do local

para o estacionamento e trabalhamos com prestação de serviço. Peço desculpas pro

transtorno ao certame.".

 

    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

 

Proponentes:
16.667.688/0001-06 AMPLLA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO PERSONALIZADA LTD

20.155.999/0001-55 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI

17/05/2019 Página 5 de 5


