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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 JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÕES
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho do ano de Dois Mil e Dezoito, às 08h30min, na Sede
Administrativa do Sesc/AR/MT, sito na Rua São Joaquim, n ° . 399, Centro Sul, Cuiabá - MI, realizouse reunião especialmente destinada ao Julgamento da Proposta Realinhada referentes á Licitação
modalidade PREGÃO PRESENCIAL tipo MENOR PREÇO GLOBAL - para Registro de Preços para
ONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA 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 161/2017, a Sra. Emilia Martins da Cruz e como membros da Comissão
Permanente de Licitação designados pelas Portarias 160/2017 e 0051/2018 as seguintes
colaboradoras: Márcia Maria da Silva e Marilda Cabral de Aquino.
Participaram do certame as empresas: JOÃO G. BEZERRA - EPP— CNPJ: 03.252.83010001-02 com o
valor de R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), PEVIDOR TURISMO EIRELI - ME - CNPJ:
12.211.981/0001-03 com o valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais) e EVA TUR
TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 05.511.95610001-71 com o valor de R$ 81.500,00 (oitenta e um mil e
quinhentos reais).
Considerando o item 8.1.2 , letra "a" do instrumento convocatório que diz: "8.1.2 As propostas
classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: a)
Olassificação 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;
Portanto todas as empresas presentes participaram do certame e foram para a fase de lances
Na fase de lances a vencedora foi a empresa JOÃO G. BEZERRA - EPP— CNPJ: 03.252.830/0001-02
com o valor de R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). Ao abrir o envelope de habilitação
verificou-se que não constavam os documentos referentes ao item 7.9 que diz respeito á Regularidade
Específica sendo assim, considerada INABILITADA.
Assim, a pregoeira passou para a verificação da documentação da segunda colocada, a empresa EVA TUR
TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 05.511.956/0001-71 e havia apresentado proposta na fase de lances no
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). A abrir o envelope de habilitação verificou-se que a empresa
estava com todos os documentos conforme solicitado em edital sendo assim. declarada HABILITADA.
No prazo solicitado a empresa trouxe a proposta realinhada.
0 processo ocorreu de forma regular e respeitando a Resolução SESC 1252/12-CN.
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A CPL registra que a empresa EVA TUR TRANSPORTES LTDA ME
CNPJ: 05.511.95610001-71,
encontra-se habilitada, estando seus documentos em conformidade com as exigências do edital.
-

A sugestão da HOMOLOGAÇÃO do certame será encaminhada ao Presidente do Conselho do
Sistema FECOMERCIO/SESC/SENAC-MT e assim que assinada o resultado final e o do Termo de
Registro de Preços serão encaminhados a licitante para assinatura.
Nada mais havendo a registrar encerra-se a presente reunião de Julgamento dos documentos de
HABILITAÇÃO e da PROPOSTA deste Pregão, que vai assinada por todos os presentes.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2.018.
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