
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - CONSELHO

REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 7 REGIAO / Nº

Processo: 068/2018)

 

     às 10:08:24 horas do dia 26/07/2018 no endereço AV  PROTASIO ALVES-2854/SL.301,

bairro PETROPOLIS, da cidade de PORTO ALEGRE - RS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). MARCELO BORGES TEIXEIRA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 068/2018 - 2018/11/2018 que tem por objeto Registro de preços para a locação

de veículos automotores ao CRP/RS, quilometragem livre, com motoristas regularmente

habilitados, para atendimento a demandas pontuais do CRP/RS no período de 01 (um) ano,

devendo partir do endereço das sedes CRP/RS e/ou demais endereços indicados, sendo

rotas dentro do Estado do Rio Grande do Sul, conforme  as especificações estabelecidas no

Termo de Referência Anexo I do presente Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas e rastreador veicular. Três anos

máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação para o motorista.

Lote (2) - Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas, com rastreador veicular. Três

anos máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação e pernoite para o motorista.

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2018 16:37:04:685 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 123.200,00

26/07/2018 08:37:53:032 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 123.200,00

24/07/2018 17:50:38:517 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 880,00

23/07/2018 17:29:17:055 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 123.200,00

26/07/2018 08:21:07:860 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 880,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00

25/07/2018 12:19:38:847 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 1.800,00

26/07/2018 06:39:29:654 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 123.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2018 16:37:04:685 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 15.960,00

26/07/2018 08:37:53:032 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 159.600,00

24/07/2018 17:50:38:517 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 1.140,00
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Lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano

de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor de alimentação.

Lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano

de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor de alimentação e pernoite.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas e rastreador veicular. Três anos

máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação para o motorista.

23/07/2018 17:29:17:055 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 159.600,00

26/07/2018 08:21:07:860 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 1.140,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00

25/07/2018 12:19:38:847 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 2.300,00

26/07/2018 06:39:29:654 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 154.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2018 16:37:04:685 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 6.800,00

26/07/2018 08:37:53:032 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 3.870,00

24/07/2018 17:50:38:517 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 1.290,00

23/07/2018 17:29:17:055 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 3.870,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00

25/07/2018 12:19:38:847 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 3.000,00

26/07/2018 06:39:29:654 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

25/07/2018 16:37:04:685 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 6.800,00

26/07/2018 08:37:53:032 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 4.680,00

24/07/2018 17:50:38:517 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 1.560,00

23/07/2018 17:29:17:055 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 4.680,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00

25/07/2018 12:19:38:847 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 3.500,00

26/07/2018 06:39:29:654 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2018 10:31:18:846 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 459,00

26/07/2018 10:30:57:857 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 469,00

26/07/2018 10:22:26:116 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 539,00

26/07/2018 10:32:50:254 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 588,00

26/07/2018 10:19:09:315 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 599,00

26/07/2018 10:30:53:372 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 828,90

26/07/2018 08:21:07:860 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 880,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00
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Lote (2) - Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas, com rastreador veicular. Três

anos máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação e pernoite para o motorista.

Lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano

de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor de alimentação.

Lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano

de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor de alimentação e pernoite.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

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

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2018 11:22:27:856 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 490,00

26/07/2018 11:21:35:426 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 500,00

26/07/2018 11:12:03:033 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 710,00

26/07/2018 11:08:09:078 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 800,00

26/07/2018 11:17:09:828 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 909,00

26/07/2018 11:14:12:931 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 909,99

26/07/2018 08:21:07:860 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 1.140,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2018 11:46:25:899 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 1.230,00

26/07/2018 11:45:59:771 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 1.240,00

26/07/2018 11:45:24:100 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 1.250,00

26/07/2018 08:37:53:032 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 3.870,00

25/07/2018 16:37:04:685 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 6.800,00

26/07/2018 06:39:29:654 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 8.000,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

26/07/2018 12:14:19:772 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP  R$ 1.030,00

26/07/2018 12:13:56:944 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA  R$ 1.040,00

26/07/2018 12:13:06:570 PANORAMA VEICULOS LTDA  R$ 1.080,00

26/07/2018 12:06:56:981 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP  R$ 1.339,00

25/07/2018 16:37:04:685 TRANSPORTES STELMACH LTDA  R$ 6.800,00

26/07/2018 06:39:29:654 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020  R$ 8.000,00

25/07/2018 10:47:34:560 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME  R$ 1.000.000,00
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    No dia 26/07/2018, às 10:50:25 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/07/2018, às 14:42:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 14:42:42 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO BORGES TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP. No dia

01/08/2018, às 14:44:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 14:44:21 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados

pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro

do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do lote o licitante

TRANSPORTES STELMACH LTDA. No dia 01/08/2018, às 15:42:36 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 15:42:36 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor, e após

o término do prazo definido em edital sem registro motivado de intenção de recurso, declaro

o lote ADJUDICADO para a empresa TRANSPORTES STELMACH LTDA. No dia

01/08/2018, às 17:53:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 17:53:28 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando a intenção de recurso manifestada pela licitante

MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP, considerando ainda o principio da autotutela

ao zelar pela legalidade dos atos administrativos dos agentes públicos, retorno o lote à
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situação imediatamente anterior para que se possa garantir o princípio ao contraditório e

ampla defesa do recorrente. No dia 01/08/2018, às 17:54:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 17:54:56 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados

pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro

do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do lote a licitante

TRANSPORTES STELMACH LTDA. No dia 05/10/2018, às 16:06:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 16:06:39 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor e após a

apreciação do recurso interposto pela recorrente e da diligência realizada junto a

PROCERGS,  juntamente com o parecer jurídico e julgamento do pregoeiro e equipe de

apoio, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa TRANSPORTES STELMACH LTDA ?

ME pelo valor de R$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais) por diária, conforme

especificado no Edital.

 

    No dia 05/10/2018, às 16:06:39 horas, no lote (1) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação para o motorista. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa TRANSPORTES STELMACH LTDA com o valor R$ 469,00.

 

    No dia 26/07/2018, às 11:36:40 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 27/07/2018, às 14:42:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 14:42:57 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de
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alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO BORGES TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP. No dia

01/08/2018, às 14:47:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 14:47:17 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do

lote o licitante PANORAMA VEICULOS LTDA. No dia 01/08/2018, às 15:44:47 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 15:44:47 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Declaro encerrado o certame e informo que os autos do

processo licitatório serão encaminhados à Autoridade Competente para homologação. No

dia 01/08/2018, às 18:05:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 18:05:17 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Prezados, considerando a manifestação da licitante

MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP quanto a sua intenção de interpor recurso

perante sua inabilitação no certame, considerando ainda o princípio da autotutela ao zelar

pela legalidade dos atos administrativos do agente público, garantindo direito ao

contraditório e ampla defesa da recorrente, retomo o item à situação anterior. No dia

01/08/2018, às 18:05:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 18:05:34 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta
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encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do

lote o licitante PANORAMA VEICULOS LTDA. No dia 24/09/2018, às 14:20:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2018, às 14:20:19 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO BORGES TEIXEIRA -

desclassificou o fornecedor: PANORAMA VEICULOS LTDA. No dia 24/09/2018, às 16:05:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/09/2018, às 16:05:14 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação

apresentados pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta

encontra-se dentro do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do

lote a licitante TRANSPORTES STELMACH LTDA ? ME. No dia 05/10/2018, às 16:15:36

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 16:15:36 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Em decorrência do sistema não permitir adjudicação pela

aut comp, seguirá anexa ao processo. Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante

vencedor e após a apreciação do recurso interposto pela recorrente e da diligência realizada

junto a PROCERGS,  juntamente com o parecer jurídico e julgamento do pregoeiro e equipe

de apoio, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa TRANSPORTES STELMACH LTDA

? ME pelo valor de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) por diária, conforme especificado no

Edital.

 

    No dia 05/10/2018, às 16:15:36 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa TRANSPORTES STELMACH LTDA com o valor R$

710,00.
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    No dia 26/07/2018, às 11:50:47 horas, no lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 27/07/2018, às

14:43:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 14:43:11 horas, no lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: O coordenador - MARCELO BORGES TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor:

MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP. No dia 01/08/2018, às 14:50:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 14:50:12 horas, no lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados pelo

arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro do

preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do lote o licitante

FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA. No dia 05/10/2018, às 16:09:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 16:09:34 horas, no lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor e a apreciação do

recurso interposto pela recorrente e da diligência realizada junto a PROCERGS, juntamente

com o parecer jurídico e julgamento do pregoeiro e equipe de apoio, declaro o lote

ADJUDICADO para a empresa FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA ? ME pelo

valor de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais) por diária, conforme especificado no

Edital.

 

    No dia 05/10/2018, às 16:09:34 horas, no lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

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

empresa FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA com o valor R$ 1.240,00.

 

    No dia 26/07/2018, às 12:24:26 horas, no lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação e pernoite. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia
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27/07/2018, às 14:43:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/07/2018, às 14:43:22 horas, no lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação e pernoite. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCELO BORGES TEIXEIRA - desclassificou o

fornecedor: MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP. No dia 01/08/2018, às 14:52:07

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 01/08/2018, às 14:52:07 horas, no lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação e pernoite. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: Informo que os documentos de habilitação apresentados

pelo arrematante atendem às exigências do Edital e o valor da proposta encontra-se dentro

do preço de referência estimado por esta autarquia. Declaro vencedor do lote o licitante

FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA. No dia 05/10/2018, às 16:17:00 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/10/2018, às 16:17:00 horas, no lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação e pernoite. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Cumpridas as exigências editalícias pelo licitante vencedor e após a

apreciação do recurso interposto pela recorrente e da diligência realizada junto a

PROCERGS, juntamente com o parecer jurídico e julgamento do pregoeiro e equipe de

apoio, declaro o lote ADJUDICADO para a empresa FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO

LTDA ? ME pelo valor de R$ 1.040,00 (mil e quarenta reais) por diária, conforme

especificado no Edital.

 

    No dia 05/10/2018, às 16:17:00 horas, no lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar

condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor

de alimentação e pernoite. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA com o valor R$ 1.040,00.

 

    No dia 27/07/2018, às 14:42:41 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP, no

lote (1) - Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas e rastreador veicular. Três anos

máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação para o motorista. O motivo da

desclassificação foi: Informo que a licitante arrematante foi desclassificada por não atender

ao item 11.5 - Qualificação econômico-financeira do edital, pois apresentou certidão
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negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor de BRASÍLIA/DF, foro

distinto da sede do licitante, em Panambi/RS. Informo ainda que este pregoeiro realizou a

consulta ao site do TJRS, buscando a emissão da Certidão, entretanto, conforme

mensagem do site, o documento solicitado não pode ser fornecido por meio eletrônico.

Informamos ainda que a licitante não apresentou prova de regularidade municipal, conforme

exigido no item 11.3.C do edital, e que apresentou certidão vencida para a prova de

regularidade junto a RFB, conforme exigido no item 11.3.D do edital. Entretanto,

considerando o benefício do tratamento diferenciado as ME's e EPP's quanto a regularidade

fiscal, conforme item 11.3, alíneas i e j do edital, os itens não comprovados da regularidade

fiscal não foram considerados para a desclassificação.

 

    No dia 27/07/2018, às 14:42:56 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP, no

lote (2) - Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas, com rastreador veicular. Três

anos máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação e pernoite para o motorista. O

motivo da desclassificação foi: Informo que a licitante arrematante foi desclassificada por

não atender ao item 11.5 - Qualificação econômico-financeira do edital, pois apresentou

certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor de

BRASÍLIA/DF, foro distinto da sede do licitante, em Panambi/RS. Informo ainda que este

pregoeiro realizou a consulta ao site do TJRS, buscando a emissão da Certidão, entretanto,

conforme mensagem do site, o documento solicitado não pode ser fornecido por meio

eletrônico. Informamos ainda que a licitante não apresentou prova de regularidade

municipal, conforme exigido no item 11.3.C do edital, e que apresentou certidão vencida

para a prova de regularidade junto a RFB, conforme exigido no item 11.3.D do edital.

Entretanto, considerando o benefício do tratamento diferenciado as ME's e EPP's quanto a

regularidade fiscal, conforme item 11.3, alíneas i e j do edital, os itens não comprovados da

regularidade fiscal não foram considerados para a desclassificação.

 

    No dia 27/07/2018, às 14:43:10 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP, no

lote (3) - Locação de Van Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano

de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor de alimentação. O motivo da desclassificação

foi: Informo que a licitante arrematante foi desclassificada por não atender ao item 11.5 -

Qualificação econômico-financeira do edital, pois apresentou certidão negativa de falência e

recuperação judicial expedida pelo distribuidor de BRASÍLIA/DF, foro distinto da sede do

licitante, em Panambi/RS. Informo ainda que este pregoeiro realizou a consulta ao site do

TJRS, buscando a emissão da Certidão, entretanto, conforme mensagem do site, o

documento solicitado não pode ser fornecido por meio eletrônico. Informamos ainda que a

licitante não apresentou prova de regularidade municipal, conforme exigido no item 11.3.C
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do edital, e que apresentou certidão vencida para a prova de regularidade junto a RFB,

conforme exigido no item 11.3.D do edital. Entretanto, considerando o benefício do

tratamento diferenciado as ME's e EPP's quanto a regularidade fiscal, conforme item 11.3,

alíneas i e j do edital, os itens não comprovados da regularidade fiscal não foram

considerados para a desclassificação.

 

    No dia 27/07/2018, às 14:43:21 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP, no

lote (4) - Locação de Van Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano

de fabricação mínimo 2015. Incluído o valor de alimentação e pernoite. O motivo da

desclassificação foi: Informo que a licitante arrematante foi desclassificada por não atender

ao item 11.5 - Qualificação econômico-financeira do edital, pois apresentou certidão

negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor de BRASÍLIA/DF, foro

distinto da sede do licitante, em Panambi/RS. Informo ainda que este pregoeiro realizou a

consulta ao site do TJRS, buscando a emissão da Certidão, entretanto, conforme

mensagem do site, o documento solicitado não pode ser fornecido por meio eletrônico.

Informamos ainda que a licitante não apresentou prova de regularidade municipal, conforme

exigido no item 11.3.C do edital, e que apresentou certidão vencida para a prova de

regularidade junto a RFB, conforme exigido no item 11.3.D do edital. Entretanto,

considerando o benefício do tratamento diferenciado as ME's e EPP's quanto a regularidade

fiscal, conforme item 11.3, alíneas i e j do edital, os itens não comprovados da regularidade

fiscal não foram considerados para a desclassificação.

 

    No dia 24/09/2018, às 14:20:19 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCELO BORGES

TEIXEIRA - desclassificou o fornecedor - PANORAMA VEICULOS LTDA, no lote (2) -

Locação de veículo com motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-

condicionado, direção hidráulica, som (rádio), quatro portas, com rastreador veicular. Três

anos máximos de fabricação. Incluído o valor de alimentação e pernoite para o motorista. O

motivo da desclassificação foi: Considerando a diligência promovida pelo Pregoeiro e Equipe

de Apoio, cujo resultado foi o conhecimento da Declaração de Inidoneidade da empresa

licitante PANORAMA VEICULOS LTDA � EPP publicada no DOE-RS, sendo a PROCERGS o

órgão sancionador, considerando também o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria

Jurídica desta Autarquia, tendo como teor vastos arestos jurisprudenciais e base nos

princípios da legalidade, prevenção, precaução e indisponibilidade do interesse público,

entendendo que o administrador público está obrigado a impedir a contratação de empresas

suspensas do direito de licitar, sob pena de se tornarem inócuas as sanções aplicadas pela

Administração, ACOLHE-SE o parecer, decidindo-se pela INABILITAÇÃO da empresa

licitante PANORAMA VEICULOS LTDA � EPP em razão da sua vigente sanção de

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.
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    No dia 25/09/2018, às 11:49:24 horas, no lote (2) - Locação de veículo com motorista,

sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som (rádio),

quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o valor de

alimentação e pernoite para o motorista.. Intenção de recurso não acolhida por solicitação

da empresa licitante. 

 

    No dia 05/10/2018, às 16:21:06 horas, a autoridade competente da licitação - EVELISE

ARISPE DE CAMPOS - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Diante do registro de intenção  do representante MARGA DETTMER da empresa

MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP no lote (1) - Locação de veículo com

motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som

(rádio), quatro portas e rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o

valor de alimentação para o motorista.,  do representante MARGA DETTMER da empresa

MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP no lote (2) - Locação de veículo com

motorista, sedan médio, motor 1.8 ou superior, com ar-condicionado, direção hidráulica, som

(rádio), quatro portas, com rastreador veicular. Três anos máximos de fabricação. Incluído o

valor de alimentação e pernoite para o motorista.,  do representante MARGA DETTMER da

empresa MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP no lote (3) - Locação de Van

Executiva � com ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo

2015. Incluído o valor de alimentação.,  do representante MARGA DETTMER da empresa

MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP no lote (4) - Locação de Van Executiva � com

ar condicionado, som, capacidade 15 lugares, ano de fabricação mínimo 2015. Incluído o

valor de alimentação e pernoite.,  em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo

legal para apresentação  formal das razões e contra razões do recurso.

 

    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.

 

MARCELO BORGES TEIXEIRA

Pregoeiro da disputa

 

EVELISE ARISPE DE CAMPOS

Autoridade Competente

 

JUNIOR POEGERE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
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07.324.689/0001-59 DMR PROJETOS E VIAGENS EIRELI - EPP

11.617.940/0001-40 FIRMINO TURISMO E FRETAMENTO LTDA

20.102.044/0001-30 IMPACTO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

15.287.650/0001-37 MINERACAO RINCAO FRENTE EIRELI EPP

11.951.058/0001-37 PANORAMA VEICULOS LTDA

21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA

19.819.470/0001-00 SURIAN MARILEI FUHR 96499656020

93.305.704/0001-53 TRANSPORTES STELMACH LTDA
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