
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SECRETARIA DE ESTADO DO

TURISMO - (RN)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE / Nº Processo:

02410006.002317/2021)

 

     às 10:11:16 horas do dia 11/07/2022 no endereço VCOS SENADOR DINARTE

MEDEIROS MARIZ, S/N          CENTRO DE CONVENCOES, bairro PONTA NEGRA, da

cidade de NATAL - RN, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). FRANCISCO

FERNANDES DE BRITO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para real ização da Sessão Públ ica de Lic i tação do Pregão Nº Processo:

02410006.002317/2021 - 2022/001/2022 que tem por objeto Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

(Anexo I), deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviço de locação mensal de veículo

tipo 4 x 4, sem motorista e sem combustível, para atender a demanda da Secretaria de

Estado do Turismo do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos

constantes no Termo de Referência (Anexo I).

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviço de locação mensal de veículo

tipo 4 x 4, sem motorista e sem combustível, para atender a demanda da Secretaria de

Estado do Turismo do Rio Grande do Norte, conforme especificações e quantitativos

constantes no Termo de Referência (Anexo I).

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/07/2022 13:38:18:161 LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA  R$ 144.000,00

07/07/2022 16:26:07:100 3A LOCACOES LTDA  R$ 120.000,00

07/07/2022 22:01:27:762 AGATHA LOCADORA DE VEICULOS LTDA  R$ 198.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

11/07/2022 10:30:28:691 LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA  R$ 98.000,00

11/07/2022 10:30:16:650 3A LOCACOES LTDA  R$ 98.900,00

11/07/2022 10:25:48:224 AGATHA LOCADORA DE VEICULOS LTDA  R$ 180.000,00
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    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:

 

    No dia 11/07/2022, às 10:36:32 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

(Anexo I). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 11/07/2022,

às 15:28:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/07/2022, às 15:28:37 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

(Anexo I). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - FRANCISCO FERNANDES DE BRITO - desclassificou o

fornecedor: LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA. No dia 12/07/2022, às

13:52:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 13:52:46 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

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

foi o seguinte: a proposta da licitante, como também a documentação de habilitação atende

as exigências do Edital. No dia 12/07/2022, às 16:19:01 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 16:19:01 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

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

seguinte: a documentação de habilitação  da empresa licitante 3A locações está de acordo

com o exigido no edital. No dia 12/07/2022, às 16:21:17 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 16:21:17 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

(Anexo I). -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: a empresa licitante cumpriu com as exigências editalíssimas. No dia 12/07/2022,

às 16:23:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/07/2022, às 16:23:19 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

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

foi o seguinte: a licitante 3A Locações cumpriu com todas as exigências editalicias. No dia

15/07/2022, às 16:38:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/07/2022, às 16:38:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

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

seguinte: a proposta da licitante, como também a documentação de habilitação atende

as exigências do Edital.

 

    No dia 15/07/2022, às 16:38:54 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviço de locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem

combustível, para atender a demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande

do Norte, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência

(Anexo I). -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa 3A LOCACOES LTDA com o valor R$ 98.899,92.

 

    No dia 11/07/2022, às 15:28:37 horas, o Pregoeiro da licitação - FRANCISCO

FERNANDES DE BRITO - desclassificou o fornecedor - LIDERANCA MUDANCAS E

TRANSPORTES LTDA, no lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviço de

locação mensal de veículo tipo 4 x 4, sem motorista e sem combustível, para atender a

demanda da Secretaria de Estado do Turismo do Rio Grande do Norte, conforme

especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência (Anexo I). O motivo da

desclassificação foi: Desclassificar a proposta de preços por não atender os itens 14.3.3.1:
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não apresentou os atestados de capacitação técnica e 14.3.4 do edital: Balanço patrimonial

e demonstrações contábeis do último exercício social seria o balanço de 2021.

 

    No dia 19/07/2022, às 10:24:39 horas, a autoridade competente da licitação - ANA MARIA

DA COSTA - 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

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

FRANCISCO FERNANDES DE BRITO

Pregoeiro da disputa

 

ANA MARIA DA COSTA

Autoridade Competente

 

THOMAS ANTONIO VASCONCELLOS DE ARAUJO

Membro Equipe Apoio

 

JACKSON DE SOUZA PAIVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
06.291.731/0001-10 3A LOCACOES LTDA

20.607.698/0001-15 AGATHA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

40.796.658/0001-76 LIDERANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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