Prefeitura Municipal de São Luis do Curu/CE

Ata de Pregão Eletrônico

kAAIDT\c•

Ata da sessão de licitação pública, na modalidade de pregão eletrônico, a que se refere o edital no PE
3101.01/2020 do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU, CNPJ 07.623.051/0001-19.
Nome do Promotor Comprador: Prefeitura Municipal de São Luis do Curu/CE
Edital: PE 3101.01/2020
Data de inicio do recebimento das propostas: 04 de 02 de 2020 às 09:00
Data da Realização: 14 de 02 de2020 às 09:00
Local: www.bbmnetcom.br
Pregoeiro responsável; Otacilio Pinho Junior
Ao(s) 14 dia(s) do mês fevereiro do ano de 2020, no endereço eletrônico www.bbmnetcom.bi, nos
termos da convocação de aviso de licitação, reuniram-se o(a) pregoeiro(a) Sr(a) Otacilio Pinho Junior
juntamente com a equipe de apoio 'Sr(a) Fran,cisca de Sousa Abreu e Luiza Silva Almeida Pacheco , para
proceder a sessão pública de pregão eletrônico com o objetivo de adquirir LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA
TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ESCOLAS TÉCNICAS, PROFISSIONALIZANTES E
UNIVERSITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU CE., conforme especificações e quantidades
definidas no instrumento convocatório.
Inicialmente, ficou registrado que às 09:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020 teve inicio, por meio do
sistema eletrônico, conforme consta no edital, o prazo para recebimento das propostas iniciais de pregos.
Foi registrado o recebimento da(s) proposta(s) inicial(ais) de pregos, por lote do(s) seguinte(s)
pa rtici pa nte(s):
Lotes:
Lote - 1 - LOTEI TRANSPORTE DE ESCOLAR (REDE DE ENSINO MUNICIPAL)
Situação - Homologado
Classificação
Empresa
RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
vi construgoes serviços ltda
PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES E
CONSTRUÇOES EIRELI
AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI EPP

Data e Hora do Registro
13/02/2020 13:56:42

Valor da Proposta
872.371,79

13/02/2020 14:40:12
13/02/2020 15:17:19

1.193.856,84
896.937,36

13/02/2020 18:08:08

848.626,54

Desclassificação
Empresa
ALFA LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS EIRELI

Data e Hora do Registro
12/02/2020 09:34:17

Valor da Proposta

Motivação

669.803,20 Licitante 02 do Lote 01,
está inabilitado por não
apresentar os
documentos: 6.3•
RELATIVA A
• HABILITAÇÃO
JURÍDICA: a.5)ALVARA
DE FUNCIONAMENTO,
tendo o mesmo sendo
/ inserido após a
abertura de analise das
propostas de pregos,
descumprindo o item:
OBSERVAÇÕES - d) Os
licitantes poderão

VIVA COMERCIO
SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA ME

13/02/2020

11:39:51

776.446,00

retirar ou substituir as
propostas e os
documentos de
habilitação por eles
apresentados, até o
término do prazo para
recebimento. E no
item: B) QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA. Não
apresentando balanço
patrimonial.
Como já explicitado no
Lote 02 a Licitante VIVA
COMERCIO SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA
ME / Licitante 03 do
Lote 01, esta inabilitada
por descumprir os
itens: Licitante 03 do
Lote 01, esta
inabilitado por
descumprir os
seguintes itens:
a.5)ALVARA DE
FUNCIONAMENTO, B)
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA, c.3- A
comprovação de
regularidade para com
a Fazenda Federal
deverá ser feita através
da Certidão de
regularidade de
Débitos relativos a
Créditos Tributa rios
Federais e ã Divida
Ativa da União (CND),
emitidas pela Receita
Federal do Brasil na
forma da Portaria
Conjunta RFB/PGFN n°
1.751, de 2 de outubro
de 2014, c.4- Certidão
Negativa de Débito
para com a Fazenda
Estadual de seu
domicilio, c.6- Certidão
Negativa de Débitos
junto ao FGTS, c.7Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, mediante a
apresentação de
certidão negativa, nos

Q6

SERV LOK SERVICOS E
LOCACOES EIRELLI -ME

13/02/2020 15:17:53

MAREA CONSTRUCOES
ASSESSORIA
ENTRETENIMENTO EIRELI

13/02/2020 14:03:48

termos do Titulo VII-A
da Consolidação das
Leis do Trabalho,
aprovada pelo DecretoLei no 5.452, de 1° de
maio de 1943. (NR),
conforme Lei
12.440/2011 de 07 de
julho de 2011, D)
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA e 6.7 DEMAIS EXIGÊNCIAS
1.192.176,48 Boa tarde a todos,
devido o não envio e a
não confirmação da
empresa SERV LOK
SERVICOS E LOCACOES
EIRELLI -ME / Licitante •
4 do Lote 01, referente
ao item: b.1) Planilha
com os custos do
produto de cada item
do lote, no prazo
estipulado pelo
Pregoeiro, a Licitante
04 do Lote 01, esta
Inabilitada.
796.094,20 0 Licitante 06 do Lote
01, está inabilitado por
descumprir os itens: B)
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA.d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade da frota
de veículos na
quantidade de veículos
necessários para a
execução dos serviços,
declarando que os
veículos são do mesmo
tipo utilizado no
transporte escolar
municipal, tomando
como base a
quantidade de veículos
necessária de acordo
com o Termo de
Referencia,d.2) A
licitante deverá
declarar ainda que se
compromete a
apresentar a referida
frota de veículos
devidamente legalizada
e em bom estado de

conservação no prazo
máximo de 05 (cinco)
dias após a assinatura
do contrato, sob pena
de rescisão contratual e
penalidades previstas
na forma da Lei, d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade de
equipamentos,
instalações e equipe
técnica para a
prestação dos serviços.
COLINAS CONSTRUÇÕES
TRANSPORTES E
SERVIÇOS EIRELI EPP

13/02/2020 17:12:43

833.097,72

LICITANTE 09 do Lote
01 esta inabilitado por
não cumprir os
seguintes itens: 6.3RELATIVA
HABILITAÇÃO JURÍDICA,
a.5)ALVARA DE
FUNCIONAMENTO, B)
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA, C)
RELATIVA A,
REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA, D)
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA e 6.7 DEMAIS EXIGÊNCIAS.

VICTOR VALERIO DA
SILVA LOPES NOGUEIRA
ME

13/02/2020 17:38:51

592.158,60

Licitante 10 do Lote 01,
está inabilitado por não
cumprir os seguintes
itens: Licitante 10 do
Lote 01, esta
inabilitado por não
apresentar os
documentos: 6.3RELATIVA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA: a.5)ALVARA
DE FUNCIONAMENTO,
D) QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: d.2) Comprovação de
Cadastramento de
Empresa, no transporte

de passageiros, junto
ao DETRAN - d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade da frota
de veículos na
quantidade de veículos
necessários para a
execução dos serviços,

declarando que os
veículos são do mesmo
tipo utilizado no
transporte escolar
municipal, tomando
como base a
quantidade de veículos
necessária de acordo
com o Termo de
Referência. - d.2) A
licitante devera
declarar ainda que se
compromete a
apresentar a referida
frota de veículos
devidamente legalizada
e em bom estado de
conservação no prazo
máximo de 05 (cinco)
dias epos a assinatura
do contrato, sob pena
de rescisão contratual e
penalidades previstas
na forma da Lei. - d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade de
equipamentos,
instalações e equipe
técnica para a
prestação dos serviços,
tendo o mesmo sendo
inserido após a
abertura de analise das
propostas de pregos,
descumprindo o item:
OBSERVAÇÕES - d) Os
licitantes poderão
retirar ou substituir as
propostas e os
documentos de
habilitação por eles
apresentados, até o
termino do prazo para
recebimento e item 6.7
- DEMAIS EXIGÊNCIAS:
6.7.1 6.7.2 e 6.7.3,
. tendo o mesmo sendo
inserido após a
abertura de analise das
propostas de pregos,
descumprindo o item:
OBSERVAÇÕES - d) Os
licitantes poderão
retirar ou substituir as
propostas e os
documentos de

Linha do Equador
Construcoes Eireli

habilitação por eles .
apresentados, até o
término do prazo para
recebimento.
747.447,80 Após o Não envio por
e-mail da Planilha do
item: b.1) Planilha com
os custos do produto
de cada item do lote,
no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, a
Licitante 12 do Lote 01,
esta Inabilitada no
devido Lote.

13/02/2020 19:10:25

Recursos

Nenhum participante registrou intenção de interpor recurso.

Lote - 2 - LOTE II TRANSPORTE UNIVERSITARIO/ESCOLAS TECNICAS E PROFISSIONALIZANTES
Situação - Homologado
Classificação

Empresa

Data e Hora do Registro

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
vi construçoes serviços ltda
ALIANCA TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS E TURISMO LTDA
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES
E SERVIÇOS EIRELI EPP
AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI EPP
Desclassificação

Empresa
ALFA LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS EIRELI

Valor da Proposta

13/02/2020 14:00:45

317.464,40

13/02/2020 14:41:41
13/02/2020 16:03:22

501.920,00
1.399.555,40

13/02/2020 17:19:25

297.656,15

13/02/2020 18:06:46

303.929,85

Data e Hora do Registro
12/02/2020 09:35:47

Valor da Proposta

Motivação

250.960,00 Licitante 02 do Lote 02,
está inabilitado por não
apresentar os
documentos: 6.3RELATIVA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA: a.5)ALVARA
DE FUNCIONAMENTO,
tendo o mesmo sendo
inserido após a
abertura de analise das
propostas de pregos,
descumprindo o item:
OBSERVAÇÕES - d) Os
licitantes poderão
retirar ou substituir as
propostas e os
documentos de

habilitação por eles
apresentados, até o
término do prazo para
recebimento. E no
item: B) QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA. Não
apresentando balanço
VIVA COMERCIO
SERVIÇOS E
TRANSPORTES LTDA ME

13/02/2020 11:42:18

376.440,00

patrimonial.
Licitante 03 do Lote 02,
esta inabilitado por
descumprir os
seguintes itens:
a.5)ALVARA DE
FUNCIONAMENTO, B)
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA, c.3- A
comprovação de
regularidade para com
a Fazenda Federal
deverá ser feita através
da Certidão de
regularidade de
Débitos relativos a
Créditos Tributários
Federais e à Divida
Ativa da União (CND),
emitidas pela Receita
Federal do Brasil na
forma da Portaria
Conjunta RF13/13GFN n°
1.751, de 2 de outubro
de 2014, c.4- Certidão
Negativa de Débito
para com a Fazenda
Estadual de seu
domicilio, c.6- Certidão
Negativa de Débitos
junto ao FGTS, c.7Prova de inexistência
de débitos inadimplidos
perante a Justiça do
Trabalho, mediante a
apresentação de
certidão negativa, nos •
termos do Titulo VII-A
. da Consolidação das
Leis do Trabalho,
aprovada pelo DecretoLei no 5.452, de 1° de
maio de 1943. (NR),
conforme Lei
12.440/2011 de 07 de
julho de 2011, D)
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA e 6.7-

DEMAIS EXIGÊNCIAS.
MAREA CONSTRUCOES
ASSESSORIA
ENTRETENIMENTO EIRELI

13/02/2020 14:05:47

282.330,00

Como já exposto no
Lote 01 a empresa
MAREA CONSTRUCOES
ASSESSORIA
ENTRETENIMENTO
EIRELI / Licitante 5, está
inabilitado por
descumprir os itens: B)
QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICOFINANCEIRA. 0.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade da frota
de veículos na
quantidade de veículos
necessários para a
execução dos serviços,
declarando que os
veículos são do mesmo
tipo utilizado no
transporte escolar
municipal, tomando
como base a
quantidade de veículos
necessária de acordo
com o Termo de
Referencia,d.2) A
licitante deverá
declarar ainda que se
compromete a
apresentar a referida
frota de veículos
devidamente legalizada
e em bom estado de
conservação no prazo
máximo de 05 (cinco)
dias após a assinatura
do contrato, sob pena
de rescisão contratual e
penalidades previstas
na forma da Lei, d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade de
equipamentos,
instalações e equipe
técnica para a
prestação dos serviços.

SERV LOK SERVICOS E
LOCACOES EIRELLI -ME

13/(52/2020 15:19:19

426.632,00

Boa tarde a todos,
devido o não envio e a
não confirmação da
empresa SERV LOK
SERVICOS E LOCACOES
EIRELLI -ME / Licitante
7 do Lote 02, referente

ao item: b.1) Planilha
com os custos do
produto de cada item
‘3

do lote, no prazo
estipulado pelo
Pregoeiro, a Licitante
07 do Lote 02, esta
Inabilitada.

PGL SERVIÇOS LOCAÇÕES

13/02/2020 15:19:18

E CONSTRUÇOES EIRELI

330.340,00 Declaro inabilitada a
Licitante 08 do Lote 02,
por não anexar os
documentos relativos a
habilitação via Sistema.

VICTOR VALERIO DA
SILVA LOPES NOGUEIRA
ME

13/02/2020 17:42:42

219.590,00 Licitante 11 do Lote 02,
esta inabilitado por não
apresentar os
documentos: 6.3RELATIVA
HABILITAÇÃO
JURÍDICA: a.5)ALVARA
DE FUNCIONAMENTO,
D) QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA: d.2) Comprovação de
Cadastramento de
Empresa, no transporte
de passageiros, junto
ao DETRAN - d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade da frota
de veículos na
quantidade de veículos
necessários para a
execução dos serviços,
declarando que os
veículos são do mesmo
tipo utilizado no
transporte escolar
municipal, tomando
como base a
quantidade de veículos
necessária de acordo
com o Termo de
Referência. - d.2) A
licitante devera
declarar ainda que se
compromete a
apresentar a referida
frota de veículos
devidamente legalizada
e em bom estado de
conservação no prazo
máximo de 05 (cinco)
dias após a assinatura
do contrato, sob pena
de rescisão contratual e

Linha do Equador
Construcoes Eireli

13/02/2020 19:11:52

Recursos
Nenhum Participante registrou intenção de interpor recurso.

penalidades previstas
na forma da Lei. - d.3)
Apresentar declaração
explicita de
disponibilidade de
equipamentos,
instalações e equipe
técnica para a
prestação dos serviços,
tendo o mesmo sendo
inserido após a
abertura de analise das
propostas de pregos,
descumprindo o item:
OBSERVAÇÕES - d) Os
licitantes poderão
retirar ou substituir as
propostas e os
documentos de
habilitação por eles
apresentados, até o
término do prazo para
recebimento e item 6.7
- DEMAIS EXIGÊNCIAS:
6.7.1 6.7.2 e 6.7.3,
tendo o mesmo sendo
inserido após a
abertura de analise das
propostas de pregos,
descumprindo o item:
OBSERVAÇÕES - d) Os
licitantes poderão
retirar ou substituir as
propostas e os
documentos de
habilitação por eles
apresentados, até o
término do prazo para
recebimento.
282.330,00 Após o Não envio por
e-mail da Planilha do
item: b.1) Planilha com
os custos do produto
de cada item do lote,
no prazo estipulado
pelo Pregoeiro, a
Licitante 13 do Lote 02,
esta Inabilitada no
devido Lote.

Após a etapa de lances foi feita a análise de aceitabilidade da(s) proposta(s) e habilitação do(s)
vencedore(s), por lote, e o resultado foi o seguinte:
RESULTADO CONSOLIDADO APÓS ENCERRAMENTO DA SESSÃO
Lote - 1 Situação - Homologado

Empresa
AV TRANSPORTES E
LOCAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF
13.892.811/0001-96

Produto/Serviço:
Descrição
LOTE I TRANSPORTE DE ESCOLAR (REDE DE
ENSINO MUNICIPAL)

Valor Global
767.945,55

Valor Unitário
767.945,55

Quantidade
1,00

Lote - 2 Situação - Homologado

Empresa
AV TRANSPORTES E
. LOCAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF
13.892.811/0001-96

Produto/Serviço:
Descrição
LOTE II TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO/ESCOLAS
TECNICAS E PROFISSIONALIZANTES

Valor Global
292.950,64

Valor Unitário
292.950,64

Quantidade
1,00

Todos Os registros realizados no sistema, bem como eventuais manifestações de interposição de recursos
do(s) participante(s), esta(ão) devidamente contido(s) no relatório descritivo da sessão, individualizado por
lote, que é parte integrante dessa ata.
Nada mais havendo a tratar, o pregoeiro declarou encerrados os trabalhos.

Pregoeiro: Otacilio Pinho Junior
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Membro(s) de Equipe: Francisca de Sousa Abreu e Luiza Silva Almeida Pacheco
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