
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA -

ASSEMBLEIA - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2015/ ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA / Nº

Processo: 00005215/2015-59)

 

     Às 09:43:41 horas do dia 10/08/2015 no endereço RUA MAJOR AMARANTE-S N, bairro

ARIGOLANDIA, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). EVERTON JOSE SANTOS FH, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato

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

00005215/2015-59 - 2015/PE005_2015 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS para

FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

reservas, emissão, marcação, remarcação, endosso de bilhetes e fornecimento de

passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no período de validade da Ata de Registro

de Preços.  A licitação será do tipo MENOR PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de reservas, emissão, marcação, remarcação,

endosso de bilhetes e fornecimento de passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no

período de validade da Ata de Registro de Preços.  A licitação será do tipo MENOR

PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I deste Edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de reservas, emissão, marcação, remarcação,

endosso de bilhetes e fornecimento de passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no

período de validade da Ata de Registro de Preços.  A licitação será do tipo MENOR

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/07/2015 11:35:32:100 GOLDEN TOUR LTDA - ME.  R$ 32.400,00

07/08/2015 12:37:20:163 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP  R$ 36.000,00

24/07/2015 18:03:49:323 PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP  R$ 36.000,00

05/08/2015 12:02:37:967 VOAR BEM VIAGENS E TURISMOS EIRELI - EPP  R$ 36.000,00
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PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I deste Edital.

 

    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 10/08/2015, às 10:15:58 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para

FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

reservas, emissão, marcação, remarcação, endosso de bilhetes e fornecimento de

passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no período de validade da Ata de Registro

de Preços.  A licitação será do tipo MENOR PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/08/2015, às 11:10:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2015, às 11:10:48 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para

FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

reservas, emissão, marcação, remarcação, endosso de bilhetes e fornecimento de

passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no período de validade da Ata de Registro

de Preços.  A licitação será do tipo MENOR PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - EVERTON JOSE SANTOS FH - desclassificou o fornecedor: GOLDEN TOUR

LTDA - ME.. No dia 10/08/2015, às 16:54:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/08/2015, às 16:54:12 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para

FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

reservas, emissão, marcação, remarcação, endosso de bilhetes e fornecimento de

passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no período de validade da Ata de Registro

de Preços.  A licitação será do tipo MENOR PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital. -  a

Data-Hora Fornecedor Lance

24/07/2015 11:35:32:100 GOLDEN TOUR LTDA - ME.  R$ 32.400,00

10/08/2015 09:58:25:701 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP  R$ 34.800,00

10/08/2015 09:58:10:217 VOAR BEM VIAGENS E TURISMOS EIRELI - EPP  R$ 34.900,00

24/07/2015 18:03:49:323 PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP  R$ 36.000,00

13/08/2015 Página 2 de 4



situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Por ter atendido às exigências do Edital. No dia 13/08/2015, às 09:41:38 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2015, às 09:41:38 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para

FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

reservas, emissão, marcação, remarcação, endosso de bilhetes e fornecimento de

passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no período de validade da Ata de Registro

de Preços.  A licitação será do tipo MENOR PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter

atendido às exigências do Edital.

 

    No dia 13/08/2015, às 09:41:38 horas, no lote (1) - REGISTRO DE PREÇOS para

FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa especializada em prestação de serviços de

reservas, emissão, marcação, remarcação, endosso de bilhetes e fornecimento de

passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no período de validade da Ata de Registro

de Preços.  A licitação será do tipo MENOR PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme

especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I deste Edital. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa

AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP com o valor R$ 34.797,60.

 

    No dia 10/08/2015, às 11:10:47 horas, o Pregoeiro da licitação - EVERTON JOSE

SANTOS FH - desclassificou o fornecedor - GOLDEN TOUR LTDA - ME., no lote (1) -

REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL contratação de empresa

especializada em prestação de serviços de reservas, emissão, marcação, remarcação,

endosso de bilhetes e fornecimento de passagens de ônibus (rodoviário intermunicipal), no

período de validade da Ata de Registro de Preços.  A licitação será do tipo MENOR

PREÇO/MAIOR % DESCONTO conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência, constante do Anexo I deste Edital. O motivo da desclassificação foi: Fica

desclassificado a empresa GOLDEN TOUR LTDA  ME, por não ter cumprido o disposto no

item 9.1 do Edital.

 

    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.

 

EVERTON JOSE SANTOS FH

Pregoeiro da disputa
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ARILDO LOPES DA SILVA

Autoridade Competente

 

OLIVIA CABRAL DA SILVA BAKAUS

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE FERREIRA PAIS

Membro Equipe Apoio

 

ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP

02.892.122/0001-65 GOLDEN TOUR LTDA - ME.

13.146.946/0001-02 PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP

07.656.394/0001-80 VOAR BEM VIAGENS E TURISMOS EIRELI - EPP
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