
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FAPEC ADM DISTANCIA - FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA

ENSINO E CULTUR - (MS)

 

    Licitação: (Ano: 2017/ FAPEC ADM DISTANCIA / Nº Processo: PE 003/2017)

 

     Às 15:03:15 horas do dia 17/03/2017 no endereço RUA NOVE DE JULHO-1922, bairro

VILA PIRATININGA, da cidade de CAMPO GRANDE - MS, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). MARCIO LAURO DA COSTA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

PE 003/2017 - 2017/PE 003/17 que tem por objeto Contratação de agencia de viagens ou

empresa prestadora de serviço de locação de veículos 1.4 e/ou 1.6 flex, pelo sistema de

diárias, sem motorista, com quilometragem livre para cada diária, incluindo seguro total sem

ônus da franquia, e que atenda na cidade de Campo Grande-MS, com estimativa de até 10

(dez) veículos simultâneos, para atender ao Contrato nº 144/2016 denominado Oferta e a

implementação dos cursos no âmbito do Sistema UAB-UFMS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou empresa prestadora de serviço de locação

de veículos

Lote (2) - Locação de Veiculo

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou empresa prestadora de serviço de locação

de veículos

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/03/2017 17:48:52:596 LOCALIZA RENT A CAR S.A.  R$ 46.508,35

09/03/2017 18:32:07:567 HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME  R$ 46.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/03/2017 17:48:52:596 LOCALIZA RENT A CAR S.A.  R$ 46.508,35

09/03/2017 18:32:07:567 HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME  R$ 46.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

17/03/2017 15:27:18:570 HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME  R$ 34.965,00

17/03/2017 15:25:34:465 LOCALIZA RENT A CAR S.A.  R$ 34.970,00
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Lote (2) - Locação de Veiculo

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 17/03/2017, às 15:30:02 horas, no lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou

empresa prestadora de serviço de locação de veículos -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 24/03/2017, às 16:51:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/03/2017, às 16:51:11 horas, no lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou

empresa prestadora de serviço de locação de veículos -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - MARCIO LAURO DA

COSTA - desclassificou o fornecedor: HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME. No

dia 05/04/2017, às 15:05:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2017, às 15:05:07 horas, no lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou

empresa prestadora de serviço de locação de veículos -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por atender as especificações do

edital. No dia 05/04/2017, às 16:26:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2017, às 16:26:46 horas, no lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou

empresa prestadora de serviço de locação de veículos -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: por atender as especificações do edital em

sua totalidade.

 

    No dia 05/04/2017, às 16:26:46 horas, no lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou

empresa prestadora de serviço de locação de veículos -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LOCALIZA RENT A CAR S.A. com o

valor R$ 34.968,85.

 

    No dia 17/03/2017, às 15:23:19 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/03/2017, às 16:45:56 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

Data-Hora Fornecedor Lance

17/03/2017 15:05:21:044 LOCALIZA RENT A CAR S.A.  R$ 46.000,00

09/03/2017 18:32:07:567 HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME  R$ 46.500,00
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    No dia 24/03/2017, às 16:45:56 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  a situação do

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

as especificações do edital. No dia 24/03/2017, às 16:59:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/03/2017, às 16:59:45 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: por empresa atender

as especificações do edital. No dia 05/04/2017, às 15:06:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/04/2017, às 15:06:20 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: ajustar preço. No dia

05/04/2017, às 16:24:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/04/2017, às 16:24:04 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  a situação do

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

as especificações do edital. No dia 05/04/2017, às 16:26:08 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/04/2017, às 16:26:08 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: por atender as

especificações do edital em sua totalidade.

 

    No dia 05/04/2017, às 16:26:08 horas, no lote (2) - Locação de Veiculo -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LOCALIZA RENT A

CAR S.A. com o valor R$ 34.968,85.

 

    No dia 24/03/2017, às 16:51:11 horas, o Pregoeiro da licitação - MARCIO LAURO DA

COSTA - desclassificou o fornecedor - HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME, no

lote (1) - Contratação de agencia de viagens ou empresa prestadora de serviço de locação

de veículos. O motivo da desclassificação foi: Após prazo concedido para cumprimento no  §

1º, artigo 43 da Lei 123/2006, a empresa não cumpriu prazo para apresentação das

documentação de habilitação, certidão negativa divida ativa da união.

 

    No dia 05/04/2017, às 17:06:25 horas, a autoridade competente da licitação - REINALDO

RODRIGUES FAGUNDES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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
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detalhadas sobre o andamento do processo.

 

MARCIO LAURO DA COSTA

Pregoeiro da disputa

 

REINALDO RODRIGUES FAGUNDES

Autoridade Competente

 

EDISON MANOEL CARDOSO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
02.267.143/0001-90 HUGO PIRES TORRES JERONIMO LEITE ME

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