ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PROCESSAMENTO

Pregão Presencial n.º 02/2016
INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO GERAL DA EMDURB
ORIGEM: Interno do setor de compras – protocolo n.º 201130/2016 da Assessoria Jurídica
TIPO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO TOTAL DO LOTE (02 veículos)
DATA DA REALIZAÇÃO: 30/08/2016 à partir das 9:30 HORAS

OBJETO: contratação de empresa para locação de 02 (dois) veículos, para transporte de pessoas em
serviço, materiais, documentos e pequenas cargas, para atender a demanda da administração da
EMDURB e da Coordenadoria de Trânsito. Prazo: 06 meses.

PREÂMBULO
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se na sede da Emdurb, Avenida das Esmeraldas n.º 05 – Jardim Tangará – Marília/SP, a
Pregoeira JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA, a Equipe de Apoio, e a responsável pelo Controle
Interno da Emdurb, para a Sessão Pública de processamento do Pregão em epígrafe.
Aberta a sessão, iniciou-se o procedimento de exame dos documentos oferecidos pelos interessados
presentes, com o intuito de obter a comprovação da existência de poderes para formulação de
propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CREDENCIAMENTO
EMPRESAS CREDENCIADAS
REPRESENTANTES

EMPRESAS

1- Dreifus da Silva Paschoal

LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME

2- Claudiocir Fernandes

DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME

3- Marcus Vinicius Padovan

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Às nove horas e quarenta minutos, a Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento e em
seguida recebeu as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os Envelopes contendo as Propostas de Preços.

REGISTRO DO PREGÃO
Foi aberto o envelope de Proposta, n.º 01 das licitantes presentes e, com a colaboração dos membros
da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimento, com aqueles definidos no Edital, sendo que as licitantes apresentaram-se aptas a darem
lances (observações lançadas em campo próprio).

Às nove horas e quarenta e nove minutos, a Pregoeira solicitou as Licitantes presentes que reduzisse
os preços apresentados. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:
Fase : Propostas (Lances)
Empresa

Valor Inicial

LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME

3.400,00

DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME

3.500,00

LOCALIZA RENT A CAR S/A

3.298,00
Fase : Negociação

Empresa

Lance

DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME
LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME

3.248,00
3.100,00

LOCALIZA RENT A CAR S/A

declinou às 9:58

DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME
LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME

declinou às 9:59
3.100,00

As 9:59 horas minutos atingiu o certame o menor valor para o objeto em questão, ao valor de R4
3.100,00 (três mil e cem reais) ofertado pela empresa LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME.

Fase : Negociação
Indagada a licitante LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME acerca da possibilidade de reduzir ainda mais
seu valor ofertado, o representante informou que não haveria tal possibilidade por já ter atingido o
máximo de redução possível.

CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances para todos os itens, as ofertas foram classificadas em ordem
crescente de valor, na seguinte conformidade:

1º classificado LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME

3.100,00

2º classificado DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME 3.248,00
3º classificado LOCALIZA RENT A CAR S/A

3.298,00

HABILITAÇÃO
Efetuada a abertura do envelope de documentação (Envelope n.º 02) da licitante LESSOR VEÍCULOS
EIRELLI – ME, foi verificado que a mesma deixou de atender ao exigido no item 7.1.2.6 do Edital Certidão Negativa da Fazenda Estadual (quanto à Dívida Ativa do Estado do domicílio do licitante), haja
vista que o documento apresentado apresenta CNPJ de outra empresa que não a do licitante em questão.

Ante a ausência de documentação formalmente exigida no Edital a que este pregão se vincula, tal
licitante foi declarada INABILITADA às 10:20 minutos, pelo que retomou-se a negociação de preços
com a segunda licitante classificada, qual seja DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME.

Fase : Negociação após inabilitação
Indagada a empresa DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME acerca da possibilidade de ao
menos igualar seu preço ao da licitante que fora inabilitada, esta informou a impossibilidade, porém
reduziu seu valor proposto para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).
Assim, passou-se a análise dos documentos apresentados no Envelope n.º 02 da licitante em questão,
sendo que foi possível verificar que todas as exigências foram cumpridas pela conforme exigido.

RESULTADO
Às dez horas e trinta e dois minutos, o certame passou a ter a seguinte classificação:

1º classificado DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI – ME 3.200,00
2º classificado LOCALIZA RENT A CAR S/A

3.298,00

Inalibitado LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME

3.100,00

RECURSO
A Pregoeira, conforme previsto no Edital no item 9.1 informou aos licitantes que os mesmos terão 03
(três) dias úteis para a apresentação dos respectivos recursos, haja vista que conforme andamento
normal do certame foi demonstrado a intenção de recorrer por parte de todos os presentes.
Considerando o prazo recursal, a pregoeira informou aos presentes que será retido o envelope de
documentação da licitante LOCALIZA RENT A CAR S/A.

ADJUDICAÇÃO
Objeto pendente de adjudicação até esgotamento do prazo recursal ou decisão acerca de eventual
recurso interposto.

ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata. Reaberta a sessão
todos os presentes, bem como a Pregoeira e Equipe de Apoio assinaram a presente Ata.

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
Quando da abertura dos envelopes de Propostas de Preços (Envelope n.º 01) das licitantes presentes,
foi possível verificar que a licitante LOCALIZA RENT A CAR S/A, deixou de atender ao item 6.1.7 que
trata da Condição de pagamento.
Foi possível verificar também que a empresa LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME, deixou de atender
aos itens 6.1.6 (Prazo e condições de entrega) e 6.1.7 (Condição de pagamento).
A Pregoeira, levando em consideração o interesse público, achou por bem habilitar todas as empresas
presentes para a fase de lances, posto que assim se atingiria um menor valor possível para o objeto
licitado, tendo em vista que em caso de habilitação de uma única empresa tal possibilidade seria
prejudicada.

Ademais, entendeu a pregoeira que os itens que estavam faltando nas propostas em questão não
prejudicavam a disputa nem comprometia eventual contratação.

ASSINAM:

REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE

------------------------------------------------------

LESSOR VEÍCULOS EIRELLI – ME
Dreifus da Silva Paschoal

------------------------------------------------------

DIGITO LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELLI –
ME
Claudiocir Fernandes

PREGOEIRA E A EQUIPE DE APOIO

------------------------------------------------------------JULIANA CRISTINA ALEIXO DE SOUZA
Pregoeira

---------------------------------------------------Fernando Diogo da Silva
Equipe de Apoio

-----------------------------------------------------Fabiana Motta Scalisse
Controle Interno
------------------------------------------------------

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Marcus Vinicius Padovan
------------------------------------------------------

