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SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO MATO GROSSO
PREGÃO PRESENCIAL SESC 1810023 - PG
MENOR PREÇO GLOBAL - REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES
Aos 20 (vinte) dias do mês de junho do ano de Dois Mil e Dezoito, às 08h30min horas, na Unidade SESC
Rondonópolis, sito no Residencial Colina Verde, quadra 197- B - Bairro: Sagrada Família, Rondonópolis - MT,
realizou-se reunião especialmente destinada à recebimento e abertura dos Envelopes contendo documentos
de Habilitação e Propostas referentes á Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO
GLOBAL - para Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
UTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEICULO DE NO MINIMO 14 (QUARTORZE) LUGARES PARA
TRANSPORTE DE PESSOAS para atender a Unidade Sesc Rondonópolis período de 12 (doze) meses,
conforme especificações do Edital e seus Anexos, regida pela Resolução SESC 1252/12-CN.
Presentes pela Comissão Permanente de Licitação, formalmente designada como Pregoeira, por meio da
Portaria Sesc 16112017, a Sra. Emilia Martins da Cruz e como membros da Comissão Permanente de
Licitação designados pela Portaria 160/2017 as seguintes colaboradoras: Rejane Gonçalves de Sousa e
Marilda Cabral de Aquino para recebimento das documentações e propostas relativas a este Procedimento
Licitatório.
Primeiramente a Pregoeira, para a abertura do certame, agradeceu e desejou boas vindas aos presentes
esclarecendo pontos importantes do Edital estabelecendo que este procedimento licitatário será regido pelas
normas e condições estabelecidas no Edital e pela Resolução 1252/12 - CN, não se aplicando ao caso, as
disposições da Lei 8.666/93 e também os dispostos nos Artigos 42 e seguintes da Lei Complementar
123/2006, informando inclusive que o modo de Julgamento será pelo Menor Preço Global, para Registro de
Preços solicitando aos representantes dos Licitantes presentes que entregassem, para começo dos
trabalhos, seus credenciamentos e os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Propostas.
A (s) empresa (s) que compareceu (ram) ao certame foi (ram) à (s) seguinte (s):
JOÃO G. BEZERRA - EPP— CNPJ: 03.252.83010001-02
END.: Rua Barão do Rio Branco, n° 1776, Bairro: La Salle II, , CEP: 78.710-100 — Rondonópolis/ MT.
REPRESENTANTE: Denis Santos Bezerra, CPF N°. 020.911.791-59.
Tel: (66) 3421-8580/ (65) 9 9677-3230
Email: viptransportes©hotmail.com
PEVIDOR TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03
END.: Rua B, n° 01, Quadra 01, Bairro: Jardim Mossoró, CEP: 78.090-852 - Rondonópolis! MT.
REPRESENTANTE: Samuel Pevidor Junior, CPF 624.060.352-04.
Tel: (65) 9 9219-9980/ (65) 3366-2947
Email: contato@pevidortransportes.com.br
EVA TUR TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 05.511.95610001-71
END.: Rua Presidente José de Alencar, n°33, Bairro: Centro Sul, CEP: 78.110-089 - Várzea Grande! MT.
REPRESENTANTE: Mário Celson Francisco Xavier CPF: 626.851.801-25.
Tel: (65) 3686-1488/ (65) 9 9972-6622/ (65) 3366-2947
Email: evaturme@terra.com.br
.
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Sendo assim, com a empresa devidamente credenciada demos prosseguimento ao processo, e seguimos
para a abertura do envelope contendo a proposta para assim podermos passar para a fase de abertura das
propostas e de lances.
FASE DE PROPOSTAS
Foram entregues e recebidos pela Comissão Permanente de Licitação, o envelope "A" contendo a Proposta
Comercial e o envelope "B" contendo as Documentações.
Com as planilhas devidamente atualizadas com os apontamento e autorizo da equipe técnica, abriu-se
primeiramente os envelopes 'A" contendo as Propostas Comerciais, que após classificação das propostas,
foram registrados os seguintes valores:
EMPRESA

CNP

VALOR
DESCONTO:

JOÃO G. BEZERRA - EPP

03.252.83010001 -02

R$ 46.500,00

PEVIDOR TURISMO EIRELJ ME

12 211 981/0001-03

R$ 85 500,00

EVA TUR TRANSPORTES LTDA ME

05.511.95610001-71

R$ 81.500,00

Após o visto e análise de todos os presentes nas propostas apresentadas, foi perguntado aos licitantes, se
haviam alguma dúvida a ser esclarecida nas propostas apresentadas das empresas, e não houve
manifestação.
FASE DE LANCES
Conforme discorre o Instrumento Convocatório:
"8.1.2 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
a) Classificação para a fase de lances verbais da proposta de MENOR PREÇO
GLOBAL e daquelas que não excedam a 15% (quinze por cento) deste seu
valor;
b) Quando não forem classificadas, no mínimo três propostas na forma definida
no inciso anterior, serão classificadas, sempre que atendam as demais
condições definidas no Instrumento convocatório, a de menor preço e as duas
melhores propostas de preço subsequente;

Portanto participaram da fase de lances: JOÃO G. BEZERRA - EPP, PEVIDOR TURISMO EIRELI - ME (
EVA TUR TRANSPORTES LTDA ME.
Na fase de lances a licitante PEVIDOR TURISMO EIRELI - ME deu início a rodada, pois apresentou o maic
valor de proposta com R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais).
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Encerrou-se a fase de lances com a empresa JOÃO G. BEZERRA - EPP que ofertou lance no valor de R$
39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais), conforme planilha de lances anexada na Ata de Abertura de
Propostas e Documentações.
Assim, esta Comissão passou então, para a fase de Habilitação, para verificar os documentos da licitante
JOÃO G. BEZERRA - EPP - CNPJ: 03.252.83010001-02, vencedora da fase de lances.
Os lances ofertados constam em planilha anexa com a Ata de abertura.
HABILITAÇÃO
Analisando os documentos de habilitação da empresa JOÃO G. BEZERRA - EPP - CNPJ: 03.252.830/000102 verificamos que a mesma não se encontra de acordo com as exigências do Edital. Não constavam os
Jocumentos referentes ao item 7.9 que diz respeito á Regularidade Específica sendo assim, considerada
IHABILITADA.
A pregoeira portanto passou para a verificação da documentação da segunda colocada na fase de lances a
empresa EVA TUR TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 05.511.95610001-71 e verificamos que a mesma se
encontra de acordo com as exigências do Edital, considerada HABILITADA com seu último lance da fase de
lances no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Questionado aos participantes se havia algum questionamento a se fazer, os mesmos declararam não haver
nada a se manifestar.
Em seguida a Pregoeira comunica aos presentes, que o Julgamento pela Comissão Permanente de Licitação
será efetuado no tempo previsto no Edital e em nossa Resolução, informando que a empresa vencedora do
Certame, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas deverá refazer sua proposta, ficando entendido que o
resultado final será comunicado aos presentes após Homologação do Presidente do Conselho do Sistema
FECOMERCIO/SESC/SENAC-MT.
Nada mais havendo a registrar encerra-se a presente reunião de recebimento dos envelopes HABILITAÇÃO e
PROPOSTA que vai assinada por todos os presentes.
Cuiabá-MT, 20 de junho de 2018.

Mari Ida
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Licitantes:

JOÃO G. BEZERRA - EPP— CNPJ: 03.252.83010001-02
REPRESENTANTE: Denis Santos Bezerra, CPF N°. 020.911
PEVIDOR TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-1
REPRESENTANTE: Samuel Pevidor Junior, CPF 624.060.352
EVA TUR TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 05.511.956100
REPRESENTANTE: Mário Celson Francisco Xavier CPF: 626

Rejane Gonçalves de Sousa
Membro

