
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SENAR ADMINISTRACAO REGIONAL DA BAHIA - RUA DA HOLANDA -

(BA)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ SENAR ADMINISTRACAO REGIONAL DA BAHIA / Nº Processo:

001/2019)

 

     às 09:01:32 horas do dia 09/09/2019 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: 001/2019 -

2019/025/2019 que tem por objeto PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO

GLOBAL POR LOTE para REGISTRO DE PREÇOS para Eventual locação de ônibus,

micro-ônibus e van para atender aos municípios de Salvador/Ba, Feira de Santana/Ba,

Senhor do Bonfim/Ba, Juazeiro/Ba, Gandu/Ba, Itamaraju/Ba, Luis Eduardo Magalhães/Ba,

Poções, Barreiras e regiões no período de 12 meses.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Salvador/Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Lote (2) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Gandu /Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 07:47:25:518 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 500.000,00

09/09/2019 06:22:22:253 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 77.600,00

06/09/2019 16:31:24:363 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 77.500,00

04/09/2019 10:14:41:773 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 77.600,00

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 77.600,00

06/09/2019 14:50:55:364 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 77.600,00

03/09/2019 09:11:07:824 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 77.600,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 07:47:25:518 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 500.000,00

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 56.000,11

06/09/2019 14:50:55:364 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 56.000,10

03/09/2019 09:11:07:824 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 56.000,10
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Lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Itamaraju /Ba

e regiões no período de 12 meses.

Lote (4) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Poções /Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Luís Eduardo

Magalhães /Ba e regiões no período de 12 meses.

Lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Barreiras/Ba

e regiões no período de 12 meses.

Lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Senhor do

Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses.

Lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Juazeiro/Ba  e

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 07:47:25:518 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 500.000,00

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 59.000,11

06/09/2019 14:50:55:364 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 59.000,10

03/09/2019 09:11:07:824 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 59.000,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 57.999,95

06/09/2019 14:50:55:364 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 57.999,90

03/09/2019 09:11:07:824 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 57.999,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 68.000,00

06/09/2019 14:50:55:364 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 65.000,10

03/09/2019 09:11:07:824 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 65.000,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 70.000,00

06/09/2019 15:05:30:317 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 65.000,00

03/09/2019 09:14:18:853 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 65.000,10

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2019 10:25:22:552 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 57.000,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 59.000,00

06/09/2019 15:05:30:317 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 57.000,00

03/09/2019 09:14:18:853 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 57.000,00
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regiões no período de 12 meses.

Lote (9) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Salvador /Ba  e

regiões no período de 12 meses.( DIÁRIA)

Lote (10) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Salvador /Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( Translado)

Lote (11) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Feira de

Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Feira de

Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO)

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2019 10:25:22:552 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 108.266,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 110.000,00

06/09/2019 15:05:30:317 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 108.266,86

03/09/2019 09:14:18:853 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 108.266,86

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:28:52:452 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 49.910,00

06/09/2019 16:35:11:783 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 49.900,00

04/09/2019 10:25:22:552 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 49.910,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 49.910,00

06/09/2019 15:05:30:317 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 49.910,00

03/09/2019 09:14:18:853 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 49.910,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:28:52:452 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 6.500,00

06/09/2019 16:35:11:783 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 6.500,00

04/09/2019 10:25:22:552 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 6.500,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 6.500,00

06/09/2019 15:05:30:317 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 6.500,00

03/09/2019 09:14:18:853 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:34:04:976 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 8.383,35

06/09/2019 16:37:15:965 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 8.380,00

04/09/2019 10:27:38:048 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 8.383,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 8.384,35

06/09/2019 15:07:00:255 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 8.383,35

03/09/2019 09:18:40:718 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 8.383,35

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Gandu /Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (14) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Itamaraju /Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (15) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Poções/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Luís Eduardo

Magalhães/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (17) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Barreiras/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

09/09/2019 06:34:04:976 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 7.816,69

06/09/2019 16:37:15:965 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 7.816,00

04/09/2019 10:27:38:048 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 7.816,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 8.200,00

06/09/2019 15:07:00:255 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 7.816,69

03/09/2019 09:18:40:718 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 7.816,69

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 35.333,40

06/09/2019 15:07:00:255 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 35.333,40

03/09/2019 09:18:40:718 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 35.333,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 34.000,00

06/09/2019 15:07:00:255 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 33.666,60

03/09/2019 09:18:40:718 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 33.666,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 35.000,00

06/09/2019 15:07:00:255 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 33.666,60

03/09/2019 09:18:40:718 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 33.666,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 44.000,00

06/09/2019 15:08:28:713 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 36.333,40

03/09/2019 09:21:02:655 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 36.333,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 44.000,00

06/09/2019 15:08:28:713 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 36.666,60
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Lote (18) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Senhor do

Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Juazeiro/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (20) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (21) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 150 Km)

Lote (22) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

03/09/2019 09:21:02:655 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 36.666,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2019 10:32:29:453 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 36.333,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 37.000,00

06/09/2019 15:08:28:713 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 36.333,40

03/09/2019 09:21:02:655 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 36.333,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/09/2019 10:32:29:453 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 58.266,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 59.000,00

06/09/2019 15:08:28:713 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 58.266,54

03/09/2019 09:21:02:655 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 58.266,54

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:36:08:176 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 15.070,00

06/09/2019 14:57:04:491 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 1.370,00

06/09/2019 16:39:30:102 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 15.050,00

04/09/2019 10:32:29:453 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 15.000,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 15.070,00

06/09/2019 15:08:28:713 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 15.070,00

03/09/2019 09:21:02:655 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 15.070,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:39:52:068 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 13.950,00

06/09/2019 15:02:26:112 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 930,00

06/09/2019 16:44:40:440 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 13.940,00

04/09/2019 10:39:52:753 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 13.950,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 15.000,00

06/09/2019 15:09:45:650 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 13.950,00

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 13.950,00
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no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 50 KM)

Lote (23) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de Santana/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (24) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de Santana/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO)

Lote (25) - Eventual locação de Van para atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no

período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:39:52:068 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 8.250,00

09/09/2019 08:48:18:104 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 550,00

06/09/2019 16:44:40:440 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 8.250,00

04/09/2019 10:39:52:753 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 8.250,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 9.000,00

06/09/2019 15:09:45:650 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 8.250,00

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 8.250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:39:52:068 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 6.000,00

09/09/2019 08:50:10:996 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 1.200,00

06/09/2019 16:44:40:440 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 6.000,00

04/09/2019 10:39:52:753 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 6.000,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 8.000,00

06/09/2019 15:09:45:650 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 6.000,00

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 06:39:52:068 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 4.316,69

09/09/2019 08:50:38:710 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 616,67

06/09/2019 16:44:40:440 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 4.316,00

04/09/2019 10:39:52:753 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 4.300,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 6.500,00

06/09/2019 15:09:45:650 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 4.316,69

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 4.316,69

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 08:51:07:884 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 1.266,67

04/09/2019 10:39:52:753 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 10.100,00

06/09/2019 15:09:45:650 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 10.133,36

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 10.133,36
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Lote (26) - Eventual locação de Van para atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no

período de 12 meses. ( TRANSLADO)

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Salvador/Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Lote (2) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Gandu /Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Itamaraju /Ba

e regiões no período de 12 meses.

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/09/2019 08:51:42:085 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 660,00

04/09/2019 10:41:04:710 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 5.280,00

06/09/2019 18:21:58:526 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 12.000,00

06/09/2019 15:10:49:253 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 5.280,00

03/09/2019 09:25:08:780 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 5.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 09:22:32:460 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 61.500,00

09/09/2019 09:22:32:649 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 61.900,00

09/09/2019 09:21:58:003 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 62.000,00

09/09/2019 09:21:58:988 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 63.490,00

09/09/2019 09:21:44:201 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 65.900,00

09/09/2019 09:03:07:034 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 77.499,00

09/09/2019 07:47:25:518 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 09:41:59:993 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 53.500,00

09/09/2019 09:41:32:750 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 53.950,00

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 56.000,11

09/09/2019 07:47:25:518 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 500.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 09:57:00:401 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 56.950,00

09/09/2019 09:52:46:213 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 57.000,00

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 59.000,11

09/09/2019 07:47:25:518 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT
INFORMATIC EI  R$ 500.000,00
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Lote (4) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Poções /Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Luís Eduardo

Magalhães /Ba e regiões no período de 12 meses.

Lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Barreiras/Ba

e regiões no período de 12 meses.

Lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Senhor do

Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses.

Lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Juazeiro/Ba  e

regiões no período de 12 meses.

Lote (9) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Salvador /Ba  e

regiões no período de 12 meses.( DIÁRIA)

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 10:21:08:129 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 47.840,00

09/09/2019 10:20:44:006 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 47.850,00

09/09/2019 10:19:09:508 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 57.000,01

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 11:07:29:184 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 59.495,00

09/09/2019 11:07:08:048 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 59.500,00

06/09/2019 17:44:35:345 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 68.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 11:45:40:858 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 59.005,00

09/09/2019 11:45:23:971 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 59.010,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 70.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 16:09:17:523 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 52.747,99

09/09/2019 16:09:00:228 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 52.748,00

09/09/2019 16:02:40:318 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 53.000,00

09/09/2019 16:03:31:376 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 53.750,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 16:44:03:173 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 99.835,00

09/09/2019 16:43:16:562 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 99.840,00

09/09/2019 16:35:12:847 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 101.000,00

09/09/2019 16:29:28:433 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 103.950,00
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Lote (10) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Salvador /Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( Translado)

Lote (11) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Feira de

Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Feira de

Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO)

Lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Gandu /Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Data-Hora Fornecedor Lance

09/09/2019 16:58:46:038 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 49.000,00

09/09/2019 16:58:49:003 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 49.200,00

09/09/2019 16:57:51:253 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 49.496,00

09/09/2019 16:56:19:894 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 49.498,50

04/09/2019 10:25:22:552 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 49.910,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 49.910,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/09/2019 14:56:34:879 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 4.995,00

10/09/2019 14:51:13:245 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 5.599,99

10/09/2019 14:50:04:166 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 5.900,00

03/09/2019 09:14:18:853 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 6.500,00

04/09/2019 10:25:22:552 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 6.500,00

06/09/2019 18:26:37:387 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/09/2019 15:30:52:527 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 6.492,00

10/09/2019 15:29:37:237 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 6.500,00

10/09/2019 15:18:20:554 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 7.199,00

10/09/2019 15:18:16:972 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 7.545,00

10/09/2019 15:16:31:004 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 7.650,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 8.384,35

Data-Hora Fornecedor Lance

10/09/2019 15:49:17:749 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 6.450,00

10/09/2019 15:49:08:830 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 6.499,99

10/09/2019 15:48:57:207 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 6.500,00

10/09/2019 15:45:15:649 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 7.000,00

06/09/2019 16:37:15:965 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 7.816,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 8.200,00

19/09/2019 Página 9 de 42



Lote (14) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Itamaraju /Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (15) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Poções/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Luís Eduardo

Magalhães/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (17) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Barreiras/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (18) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Senhor do

Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Data-Hora Fornecedor Lance

10/09/2019 16:19:33:717 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 34.836,00

10/09/2019 16:19:20:911 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 34.837,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 35.333,40

Data-Hora Fornecedor Lance

10/09/2019 16:41:34:769 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 33.554,00

10/09/2019 16:41:28:134 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 33.555,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 34.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/09/2019 17:14:32:537 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 33.469,00

10/09/2019 17:14:23:292 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 33.470,00

06/09/2019 18:27:32:263 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 35.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 09:17:35:877 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 36.050,00

11/09/2019 09:17:09:693 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 36.100,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 44.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/09/2019 09:21:02:655 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 36.666,60

06/09/2019 15:08:28:713 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 36.666,60

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 44.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 10:09:34:359 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 29.400,00

11/09/2019 10:09:17:744 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 29.949,00
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Lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Juazeiro/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (20) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (21) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 150 Km)

Lote (22) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 50 KM)

11/09/2019 09:48:26:627 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 31.890,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 37.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 11:08:08:798 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 45.290,00

11/09/2019 11:07:53:521 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 45.300,00

11/09/2019 10:55:16:474 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 48.970,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 59.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2019 14:57:04:491 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 1.370,00

11/09/2019 11:35:50:917 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 8.900,00

11/09/2019 11:35:27:938 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 9.000,00

11/09/2019 11:32:47:244 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 10.000,00

11/09/2019 11:30:28:608 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 11.000,00

11/09/2019 11:24:34:565 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 12.900,00

06/09/2019 18:28:35:928 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 15.070,00

Data-Hora Fornecedor Lance

06/09/2019 15:02:26:112 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI  R$ 930,00

11/09/2019 14:28:00:463 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 9.560,00

11/09/2019 14:27:20:780 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 9.570,00

11/09/2019 14:14:27:348 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 11.500,00

11/09/2019 14:08:24:742 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 13.867,00

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 13.950,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 14:51:42:040 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 7.600,00

11/09/2019 14:51:49:003 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 7.640,00

03/09/2019 09:23:06:470 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 8.250,00

04/09/2019 10:39:52:753 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 8.250,00

06/09/2019 15:09:45:650 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 8.250,00
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Lote (23) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de Santana/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (24) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de Santana/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO)

Lote (25) - Eventual locação de Van para atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no

período de 12 meses. ( DIÁRIA)

Lote (26) - Eventual locação de Van para atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no

período de 12 meses. ( TRANSLADO)

 

    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

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 9.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 15:14:13:986 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 4.930,00

11/09/2019 15:14:24:380 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 4.950,00

11/09/2019 15:13:41:463 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 5.000,00

11/09/2019 15:13:12:524 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 5.280,00

11/09/2019 15:03:18:214 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 5.960,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 15:44:40:947 GAIA RENT A CAR LTDA - ME  R$ 3.300,00

11/09/2019 15:38:20:899 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 3.450,00

11/09/2019 15:34:17:074 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 3.610,00

11/09/2019 15:22:52:835 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 4.000,00

06/09/2019 16:44:40:440 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP  R$ 4.316,00

06/09/2019 18:33:13:495 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 6.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 16:20:46:939 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 8.999,99

11/09/2019 16:20:29:630 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 9.080,00

11/09/2019 16:17:36:196 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 9.250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/09/2019 16:43:24:088 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME  R$ 4.400,00

11/09/2019 16:42:59:947 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI
EPP  R$ 4.410,00

11/09/2019 16:38:58:241 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA  R$ 4.500,00

06/09/2019 18:21:58:526 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME  R$ 12.000,00
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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 09/09/2019, às 09:23:50 horas, no lote (1) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 08:41:14 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 08:41:14 horas, no lote (1) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor a empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ: 05.066.377/0001-67, por

apresentar o menor preço no valor de R$ 61.000,0, por ter enviado a documentação da

habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos

os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias

autenticadas, conforme estabelecido também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às

16:30:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:30:35 horas, no lote (1) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado em

favor da empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ: 05.066.377/0001-67, por

apresentar o menor preço no valor de R$  61.000,00  e ter atendido a todas as exigências do

Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:30:35 horas, no lote (1) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT CAR

TURISMO LTDA - EPP com o valor R$ 61.000,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 09:44:36 horas, no lote (2) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 08:58:57 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 08:58:57 horas, no lote (2) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 51.000,00, por ter
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enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:41:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:41:09 horas, no lote (2) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado em favor

da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$  51.000,00,00  e ter

atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:41:09 horas, no lote (2) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE COMERCIO

SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 51.000,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 09:58:49 horas, no lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 11:06:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:06:34 horas, no lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no 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: RBR

EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 13:47:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:47:24 horas, no lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 52.500,00, por ter

enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:41:48 horas, no lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo

19/09/2019 Página 14 de 42



para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado em

favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$  52.500,00,00  e ter

atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:41:48 horas, no lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 52.500,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 10:27:23 horas, no lote (4) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Poções /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:00:50 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:00:50 horas, no lote (4) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Poções /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 47.835,00, por ter

enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:42:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:42:33 horas, no lote (4) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Poções /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado em

favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$  47.835,00  e ter atendido

a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:42:33 horas, no lote (4) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Poções /Ba  e regiões no período de 12 meses. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE COMERCIO

SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 47.835,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 11:09:58 horas, no lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães /Ba e regiões no período de 12

19/09/2019 Página 15 de 42



meses. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 11:11:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:11:07 horas, no lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães /Ba e regiões no 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: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 13:49:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:49:09 horas, no lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães /Ba e regiões no período de 12

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

o seguinte: Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE

EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$

57.000,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital.

Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e

7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido

também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:43:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:43:38 horas, no lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães /Ba e regiões no período de 12

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

seguinte: Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$  57.000,00  e ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:43:38 horas, no lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães /Ba e regiões no período de 12

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

EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 57.000,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 11:49:37 horas, no lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 11:16:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:16:03 horas, no lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação
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do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor: RBR

EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 13:50:35 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:50:35 horas, no lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 57.000,00, por ter

enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0. No dia

19/09/2019, às 16:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:48:29 horas, no lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado em

favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$  57.000,00  e ter atendido

a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:48:29 horas, no lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE COMERCIO

SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 57.000,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 16:10:57 horas, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 11:22:56 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:22:56 horas, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no 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: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 15:17:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 15:17:49 horas, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a
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situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o

fornecedor: A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 15:57:43

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 15:57:43 horas, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 52.500,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:49:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:49:04 horas, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$  52.500,00

e ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:49:04 horas, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 52.500,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 16:49:05 horas, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:28:58 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:28:58 horas, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no 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: A M DOS

SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 14:00:02 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:00:02 horas, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo
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para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no 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: RBR

EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 14:25:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:25:51 horas, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro

vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 100.920,00, por ter

enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:49:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:49:56 horas, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicado em

favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ:

15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$  100.920,00  e ter

atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:49:56 horas, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE COMERCIO

SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 100.920,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 17:01:04 horas, no lote (9) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses.( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:02:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:02:29 horas, no lote (9) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses.( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 43.400,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0
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(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:50:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:50:28 horas, no lote (9) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses.( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 43.400,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:50:28 horas, no lote (9) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses.( DIÁRIA) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 43.400,00.

 

    No dia 10/09/2019, às 15:03:14 horas, no lote (10) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( Translado)

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 08:45:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 08:45:04 horas, no lote (10) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( Translado)

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

seguinte: Declaro vencedor a empresa  FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$ 4.950,00, por ter enviado

a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar continuidade a

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

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

Edital. No dia 19/09/2019, às 16:31:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:31:27 horas, no lote (10) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( Translado)

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

Adjudicado em favor da empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$  4.950,00  e ter atendido

a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:31:27 horas, no lote (10) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Salvador /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( Translado)

-  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FORT
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CAR TURISMO LTDA - EPP com o valor R$ 4.950,00.

 

    No dia 10/09/2019, às 15:31:37 horas, no lote (11) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

DIÁRIA) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 08:46:51

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 08:46:51 horas, no lote (11) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

o seguinte: Declaro vencedor a empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$ 6.475,00, por ter enviado

a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar continuidade a

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

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

Edital. No dia 19/09/2019, às 16:33:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:33:45 horas, no lote (11) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

seguinte: Adjudicado em favor da empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$  6.475,00,00  e ter

atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:33:45 horas, no lote (11) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP com o valor R$ 6.475,00.

 

    No dia 10/09/2019, às 15:58:27 horas, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às

10:45:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 10:45:48 horas, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  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: GAIA RENT A CAR LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 15:21:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2019, às 15:21:17 horas, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  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: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 15:58:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 15:58:30 horas, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 6.300,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10

do Edital. Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos

itens 6.0 e 7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme

estabelecido também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:57:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:57:36 horas, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

seguinte: Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 6.300,00  e ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:57:36 horas, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Feira de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$

6.300,00.

 

    No dia 10/09/2019, às 16:22:34 horas, no lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 11:27:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:27:33 horas, no lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O
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coordenador - VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o

fornecedor: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 13:53:29 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:53:29 horas, no lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 29.000,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:52:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:52:22 horas, no lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 29.000,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:52:22 horas, no lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Gandu /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 29.000,00.

 

    No dia 10/09/2019, às 16:43:37 horas, no lote (14) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:06:55 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:06:55 horas, no lote (14) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro vencedor a empresa  EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE

EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$

31.000,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital.

Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e

7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido

também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:53:07 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:53:07 horas, no lote (14) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 31.000,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:53:07 horas, no lote (14) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Itamaraju /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 31.000,00.

 

    No dia 10/09/2019, às 17:16:59 horas, no lote (15) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Poções/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:08:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:08:01 horas, no lote (15) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Poções/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 30.000,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:53:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:53:45 horas, no lote (15) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Poções/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 30.000,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:53:45 horas, no lote (15) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Poções/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 30.000,00.
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    No dia 11/09/2019, às 09:19:03 horas, no lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães/Ba  e regiões no período de 12

meses. ( DIÁRIA) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às

11:30:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:30:40 horas, no lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães/Ba  e regiões no período de 12

meses. ( DIÁRIA) -  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: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às

13:55:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:55:04 horas, no lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães/Ba  e regiões no período de 12

meses. ( DIÁRIA) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 30.000,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10

do Edital. Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos

itens 6.0 e 7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme

estabelecido também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:54:07 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:54:07 horas, no lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães/Ba  e regiões no período de 12

meses. ( DIÁRIA) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 30.000,00  e ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:54:07 horas, no lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Luís Eduardo Magalhães/Ba  e regiões no período de 12

meses. ( DIÁRIA) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

á empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$

30.000,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 09:33:55 horas, no lote (17) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:09:40 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:09:40 horas, no lote (17) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 31.500,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:54:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:54:49 horas, no lote (17) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 31.500,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:54:49 horas, no lote (17) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 31.500,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 10:19:06 horas, no lote (18) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

DIÁRIA) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:10:58

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:10:57 horas, no lote (18) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

o seguinte: Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE

EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$

28.000,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital.

Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e

7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido

também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:55:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 19/09/2019, às 16:55:20 horas, no lote (18) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

seguinte: Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 28.000,00  e ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:55:20 horas, no lote (18) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$

28.000,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 11:09:30 horas, no lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:34:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:34:45 horas, no lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  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: A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 11:45:39

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:45:39 horas, no lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 41.800,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:55:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:55:51 horas, no lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 41.800,00  e
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ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:55:51 horas, no lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus

para atender ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 41.800,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 11:37:41 horas, no lote (20) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/09/2019, às 16:55:06 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2019, às 16:55:06 horas, no lote (20) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  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: BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI. No dia 16/09/2019, às

09:12:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:12:51 horas, no lote (20) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 8.899,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:59:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:59:01 horas, no lote (20) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 8.899,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:59:01 horas, no lote (20) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 8.899,00.
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    No dia 11/09/2019, às 14:29:01 horas, no lote (21) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

150 Km) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 11/09/2019, às 17:00:04

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/09/2019, às 17:00:04 horas, no lote (21) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

150 Km) -  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: BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI. No dia 16/09/2019, às

08:48:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 08:48:20 horas, no lote (21) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

150 Km) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração

foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$ 9.555,00, por ter enviado

a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar continuidade a

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

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

Edital. No dia 19/09/2019, às 16:36:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:36:12 horas, no lote (21) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

150 Km) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicado em favor da empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$  9.555,00,00  e ter

atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:36:12 horas, no lote (21) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

150 Km) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP com o valor R$ 9.555,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 14:54:28 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 10:48:53

horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 16/09/2019, às 10:48:53 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  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: GAIA RENT A CAR LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 14:32:41 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:32:41 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: Declaro vencedor a empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$ 7.500,00, por ter enviado

a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar continuidade a

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

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

Edital. No dia 16/09/2019, às 14:43:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:43:38 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: RETIFICAÇÃO DO VALOR: Declaro vencedor a empresa FORT CAR TURISMO

LTDA - EPP, CNPJ: 05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$

6.000,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital.

Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e

7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido

também no item 10.10 do Edital. No dia 16/09/2019, às 14:43:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:43:53 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi

o seguinte: RETIFICAÇÃO DO VALOR: Declaro vencedor a empresa FORT CAR TURISMO

LTDA - EPP, CNPJ: 05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$

6.000,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital.

Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e

7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido

também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:38:27 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 16:38:27 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para
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atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Adjudicado em favor da empresa FORT CAR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ:

05.066.377/0001-67, por apresentar o menor preço no valor de R$  6.000,00,00  e ter

atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:38:27 horas, no lote (22) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até

50 KM) -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

FORT CAR TURISMO LTDA - EPP com o valor R$ 6.000,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 15:16:26 horas, no lote (23) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 11:35:20 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:35:20 horas, no lote (23) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

-  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: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 15:23:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 15:23:11 horas, no lote (23) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

-  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: GAIA RENT A CAR LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 15:59:31 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 15:59:31 horas, no lote (23) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

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

seguinte: Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE

EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$

4.750,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital.

Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e

7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido

também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 16:59:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 19/09/2019, às 16:59:56 horas, no lote (23) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

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

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 4.750,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 16:59:56 horas, no lote (23) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA)

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

EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 4.750,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 15:57:26 horas, no lote (24) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às

10:51:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 10:51:44 horas, no lote (24) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  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: GAIA RENT A CAR LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 13:56:30 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 13:56:30 horas, no lote (24) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

TRANSLADO) -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E

TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 3.100,00, por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10

do Edital. Para dar continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos

itens 6.0 e 7.0 (habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme

estabelecido também no item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 17:05:27 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 17:05:27 horas, no lote (24) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

seguinte: Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E
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TRANSPORTE EIRELI EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no

valor de R$ 3.094,00  e ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 17:05:27 horas, no lote (24) - Eventual locação de Van  para

atender ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. (

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

empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$

3.094,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 16:23:16 horas, no lote (25) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 09:57:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 09:57:10 horas, no lote (25) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  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: A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 14:06:24

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:06:24 horas, no lote (25) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  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: RBR EMPREENDIMENTOS LTDA. No dia 16/09/2019, às 14:27:14 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 14:27:14 horas, no lote (25) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 7.200,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 17:02:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 17:02:58 horas, no lote (25) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  a
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situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 7.200,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 17:02:58 horas, no lote (25) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA) -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 7.200,00.

 

    No dia 11/09/2019, às 16:50:39 horas, no lote (26) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO) -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 16/09/2019, às 10:01:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 10:01:05 horas, no lote (26) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO) -  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: A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME. No dia 16/09/2019, às 11:42:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 16/09/2019, às 11:42:52 horas, no lote (26) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO) -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Declaro vencedor a empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 3.840,00,

por ter enviado a documentação da habilitação conforme item 10.10 do Edital. Para dar

continuidade a adjudicação, aguardamos os documentos exigidos nos itens 6.0 e 7.0

(habilitação e proposta), originais ou cópias autenticadas, conforme estabelecido também no

item 10.10 do Edital. No dia 19/09/2019, às 17:03:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/09/2019, às 17:03:34 horas, no lote (26) - Eventual locação de Van para

atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO) -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudicado em favor da empresa EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI

EPP, CNPJ: 15.422.910/0001-30, por apresentar o menor preço no valor de R$ 3.840,00  e

ter atendido a todas as exigências do Edital.

 

    No dia 19/09/2019, às 17:03:34 horas, no lote (26) - Eventual locação de Van para
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atender ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO) -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EQUIPE

COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP com o valor R$ 3.840,00.

 

    No dia 09/09/2019, às 08:48:18 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - BATUR BAHIA

TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, no lote (22) - Eventual locação de Van  para atender

ao município de Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 50 KM).

O motivo da desclassificação foi: Preço incompatível com os valores de mercado ou com

preços comprovadamente inexequíveis. O valor lançado no sistema deve ser o valor global

do lote.

 

    No dia 09/09/2019, às 08:50:10 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - BATUR BAHIA

TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, no lote (23) - Eventual locação de Van  para atender

ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O

motivo da desclassificação foi: Preço incompatível com os valores de mercado ou com

preços comprovadamente inexequíveis.O valor lançado no sistema deve ser o valor global

do Lote.

 

    No dia 09/09/2019, às 08:50:38 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - BATUR BAHIA

TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, no lote (24) - Eventual locação de Van  para atender

ao município de Feira de Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO). O

motivo da desclassificação foi: Preço incompatível com os valores de mercado ou com

preços comprovadamente inexequíveis.O valor lançado no sistema deve ser o valor global

do Lote.

 

    No dia 09/09/2019, às 08:51:07 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - BATUR BAHIA

TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, no lote (25) - Eventual locação de Van para atender

ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O motivo da

desclassificação foi: Preço incompatível com os valores de mercado ou com preços

comprovadamente inexequíveis.O valor lançado no sistema deve ser o valor global do Lote.

 

    No dia 09/09/2019, às 08:51:42 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou a proposta do fornecedor - BATUR BAHIA

TRANSPORTES E TURISMO EIRELI, no lote (26) - Eventual locação de Van para atender

ao município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO). O motivo

da desclassificação foi: Preço incompatível com os valores de mercado ou com preços
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comprovadamente inexequíveis.O valor lançado no sistema deve ser o valor global do Lote.

 

    No dia 11/09/2019, às 16:55:06 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - BATUR BAHIA TRANSPORTES

E TURISMO EIRELI, no lote (20) - Eventual locação de Van  para atender ao município de

Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA, conforme solicitado por e-mail enviado à Comissão de Licitação.

 

    No dia 11/09/2019, às 17:00:04 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - BATUR BAHIA TRANSPORTES

E TURISMO EIRELI, no lote (21) - Eventual locação de Van  para atender ao município de

Salvador/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 150 Km). O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADO, conforme solicitado pela empresa através do e-

mail pela Comissão de Licitação.

 

    No dia 16/09/2019, às 09:28:57 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - A M DOS SANTOS

TRANSPORTE LTDA - ME, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo para atender

ao município de Juazeiro/Ba  e regiões no 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.� Arrematado: 09/09/2019 às 16:49 / Documentação enviada: 10/09/2019 às 11:59

(fora do prazo).

 

    No dia 16/09/2019, às 09:34:44 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - A M DOS SANTOS

TRANSPORTE LTDA - ME, no lote (19) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao

município de Juazeiro/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). 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.� Arrematado: 11/09/2019 às 11:09 / Documentação enviada: 11/09/2019 às 14:56

(fora do prazo).
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    No dia 16/09/2019, às 09:57:10 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - A M DOS SANTOS

TRANSPORTE LTDA - ME, no lote (25) - Eventual locação de Van para atender ao

município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA. Não atendeu ao 6.2.1.1. do Edital (característica

incompatível e não apresentou quantitativo) e não apresentou o item 6.4.1.6. (Prova de

inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal)  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.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:01:04 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - A M DOS SANTOS

TRANSPORTE LTDA - ME, no lote (26) - Eventual locação de Van para atender ao

município de Juazeiro/Ba e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO). O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA. Não atendeu ao 6.2.1.1. do Edital (característica

incompatível e não apresentou quantitativo) e não apresentou o item 6.4.1.6. (Prova de

inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal)  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.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:45:48 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - GAIA RENT A CAR LTDA - ME,

no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Feira de

Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO). O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital

(Comprovação de inscrição da empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de

Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia

(AGERBA)). Apresentou o item 6.3.1. vencido (Certidão Negativa de Falência ou

Concordata). Não apresentou o item 6.1.1.3.1. do Edital (Não apresentou procuração) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:48:53 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - GAIA RENT A CAR LTDA - ME,

no lote (22) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Salvador/Ba  e regiões

no período de 12 meses. ( TRANSLADO até 50 KM). O motivo da desclassificação foi:

19/09/2019 Página 37 de 42



DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição da

empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)). Apresentou o item

6.3.1. vencido (Certidão Negativa de Falência ou Concordata). Não apresentou o item

6.1.1.3.1. do Edital (Não apresentou procuração) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 10:51:43 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - GAIA RENT A CAR LTDA - ME,

no lote (24) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de Santana/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO). O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição da

empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)). Apresentou o item

6.3.1. vencido (Certidão Negativa de Falência ou Concordata). Não apresentou o item

6.1.1.3.1. do Edital (Não apresentou procuração) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 11:06:34 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (3) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de

Itamaraju /Ba  e regiões no 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

d o  e n c e r r a m e n t o  d a  f a s e  d e  l a n c e s ,  p a r a  o   e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

(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.� Arrematado: 09/09/2019 às 09:58 / Documentação enviada: 09/09/2019 às 13:51

(fora do prazo).

 

    No dia 16/09/2019, às 11:11:06 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (5) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de Luís

Eduardo Magalhães /Ba e regiões no período de 12 meses. O motivo da desclassificação

foi: DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição
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da empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 11:16:03 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (6) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de

Barreiras/Ba  e regiões no período de 12 meses. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição da

empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 11:22:55 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de

Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no período de 12 meses. O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição da

empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 11:27:32 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (13) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Gandu

/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição da

empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 11:30:39 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE
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RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (16) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Luís

Eduardo Magalhães/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O motivo da

desclassificação foi: DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital

(Comprovação de inscrição da empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de

Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia

(AGERBA)) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 11:35:20 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (23) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de

Santana/Ba  e regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). O motivo da desclassificação foi:

DESCLASSIFICADA. Não apresentou o item 6.2.5. do Edital (Comprovação de inscrição da

empresa licitante no Cadastro Geral da Agência Estadual de Regulação de Serviços

Públicos de Energia, Transportes e Comunicação da Bahia (AGERBA)) 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 14:00:01 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (8) - Eventual locação de ônibus executivo para atender ao município de

Juazeiro/Ba  e regiões no 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

d o  e n c e r r a m e n t o  d a  f a s e  d e  l a n c e s ,  p a r a  o   e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

(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.

 

    No dia 16/09/2019, às 14:06:24 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (25) - Eventual locação de Van para atender ao município de Juazeiro/Ba e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). 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

d o  e n c e r r a m e n t o  d a  f a s e  d e  l a n c e s ,  p a r a  o   e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
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(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.

 

    No dia 16/09/2019, às 15:17:48 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - A M DOS SANTOS

TRANSPORTE LTDA - ME, no lote (7) - Eventual locação de ônibus executivo para atender

ao município de Senhor do Bonfim/Ba  e regiões no 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 15:21:17 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - RBR EMPREENDIMENTOS

LTDA, no lote (12) - Eventual locação de micro-ônibus  para atender ao município de Feira

de Santana /Ba  e regiões no período de 12 meses. ( TRANSLADO). 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.

 

    No dia 16/09/2019, às 15:23:11 horas, o Pregoeiro da licitação - VERONICA SODRE

RAMOS DO NASCIMENTO - desclassificou o fornecedor - GAIA RENT A CAR LTDA - ME,

no lote (23) - Eventual locação de Van  para atender ao município de Feira de Santana/Ba  e

regiões no período de 12 meses. ( DIÁRIA). 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

d o  e n c e r r a m e n t o  d a  f a s e  d e  l a n c e s ,  p a r a  o   e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o

(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.
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    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:
14.863.960/0001-90 A M DOS SANTOS TRANSPORTE LTDA - ME

18.295.605/0001-12 AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI ME

04.849.689/0001-84 BATUR BAHIA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI

15.422.910/0001-30 EQUIPE COMERCIO SERVICO E TRANSPORTE EIRELI EPP

05.066.377/0001-67 FORT CAR TURISMO LTDA - EPP

03.425.551/0001-95 GAIA RENT A CAR LTDA - ME

39.119.656/0001-63 MULTISUPRIMENTOS SUPRIM EQUIP ESCRIT INFORMATIC EI

12.357.209/0001-96 RBR EMPREENDIMENTOS LTDA
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