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Terça-feira, 7 de Agosto de 2018      Ano:XXIV - Edição N.: 5587 
 
Poder Executivo 
 
AA-Secretaria Municipal de Fazenda

ATA DE SESSÃO PÚBLICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/204

 

Processo nº. 01-076.222/18-50

Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, com fornecimento de combustíveis e manutenção
preventiva e corretiva.

Encerrada a etapa de lances a pregoeira da disputa decidiu:

 

Lote 01 - Locação de veículos novos nos modelos Sedan e Hatch.

No dia 25/07/2018, a empresa Estrela Logística Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 7.096.040,00 (sete milhões
noventa e seis mil e quarenta reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,08 (oito centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto, declarada vencedora
pelo valor global de R$ 7.096.039,92 (sete milhões noventa e seis mil trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores que compõem o lote, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital:

Item 01 – Veículo, modelo Sedan médio – R$ 2.101,74 (dois mil cento e um reais e setenta e quatro centavos) /unidade

Valor total mensal: R$ 6.305,22 (seis mil trezentos e cinco reais e vinte e dois centavos)

Valor total para 12 meses: R$ 75.662,64 (setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Valor total para 36 meses: R$ 226.987,92 (duzentos e vinte e seis mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos)

Item 02 – Veículo, modelo Hatch – R$ 2.101,00 (dois mil cento e um reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 8.404,00 (oito mil quatrocentos e quatro reais)

Valor total para 12 meses: R$ 100.848,00 (cem mil oitocentos e quarenta e oito reais)

Valor total para 36 meses: R$ 302.544,00 (trezentos e dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais)

Item 03 – Veículo, serviço operacional (tipo 1) – R$ 4.677,00 (quatro mil seiscentos e setenta e sete reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 182.403,00 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e três reais)

Valor total para 12 meses: R$ 2.188.836,00 (dois milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e seis reais)

Valor total para 36 meses: R$ 6.566.508,00 (seis milhões quinhentos e sessenta e seis mil quinhentos e oito reais)

 

Lote 02 - Locação de veículos novos no modelo van de passageiros.

No dia 25/07/2018, a empresa Estrela Logística Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 1.164.999,99 (um milhão
cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 1,11 (um reais e onze centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto,
declarada vencedora pelo valor global de R$ 1.164.998,88 (um milhão cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores que compõem o lote, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital:

Item 01 – Van passageiro, GCMBH – R$ 8.090,27 (oito mil noventa reais e vinte e sete centavos) /unidade

Valor total mensal: R$ 32.361,08 (trinta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e oito centavos)

Valor total para 12 meses: R$ 388.332,96 (trezentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos)

Valor total para 36 meses: R$ 1.164.998,88 (um milhão cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)

 

Lote 03 - Locação de veículos novos nos modelos Patrulheira Station Wagon / Mono Volume Peruas, Picape e Caminhonete.

No dia 25/07/2018, a empresa Estrela Logística Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 6.498.937,62 (seis milhões
quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 1,62 (um real e sessenta e dois centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto,
declarada vencedora pelo valor global de R$ 6.498.936,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e seis reais).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores que compõem o lote, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital:

Item 01 – Patrulheira Station Wagon, com cela – R$ 4.699,00 (quatro mil seiscentos e noventa e nove reais) /unidade

Valor total mensal: R$ 28.194,00 (vinte e oito mil cento e noventa e quatro reais)

Valor total para 12 meses: R$ 338.328,00 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e vinte e oito reais)

Valor total para 36 meses: R$ 1.014.984,00 (um milhão quatorze mil novecentos e oitenta e quatro reais)
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Item 02 – Patrulheira Station Wagon, sem cela – R$ 4.599,00 (quatro mil quinhentos e noventa e nove reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 41.391,00 (quarenta e um mil trezentos e noventa e um reais)

Valor total para 12 meses: R$ 496.692,00 (quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e noventa e dois reais)

Valor total para 36 meses: R$ 1.490.076,00 (um milhão quatrocentos e noventa mil setenta e seis reais)

Item 03 – Picape (tipo 1) – R$ 3.050,50 (três mil cinquenta reais e cinqüenta centavos) / unidade

Valor total mensal: R$ 6.101,00 (seis mil cento e um reais)

Valor total para 12 meses: R$ 73.212,00 (setenta e três mil duzentos e doze reais)

Valor total para 36 meses: R$ 219.636,00 (duzentos e dezenove mil seiscentos e trinta e seis reais)

Item 04 – Caminhonete, com cela – R$ 9.550,00 (nove mil quinhentos e cinqüenta reais) /unidade

Valor total mensal: R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais)

Valor total para 12 meses: R$ 458.400,00 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil e quatrocentos reais)

Valor total para 36 meses: R$ 1.375.200,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil e duzentos reais)

Item 05 – Caminhonete, sem cela – R$ 9.520,00 (nove mil quinhentos e vinte reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 66.640,00 (sessenta e seis mil seiscentos e quarenta reais)

Valor total para 12 meses: R$ 799.680,00 (setecentos e noventa e nove mil seiscentos e oitenta reais)

Valor total para 36 meses: R$ 2.399.040,00 (dois milhões trezentos e noventa e nove mil e quarenta reais)

 

Lote 04 - Locação de veículos novos no modelo Micro-Ônibus.

No dia 25/07/2018, a empresa Estrela Logística Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 994.000,00 (novecentos e
noventa e quatro mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,40 (quarenta centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto, declarada
vencedora pelo valor global de R$ 993.999,60 (novecentos e noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores que compõem o lote, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital:

Item 01 – Micro-ônibus – R$ 9.203,70 (nove mil duzentos e três reais e setenta centavos) /unidade

Valor total mensal: R$ 27.611,10 (vinte e sete mil seiscentos e onze reais e dez centavos)

Valor total para 12 meses: R$ 331.333,20 (trezentos e trinta e um mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos)

Valor total para 36 meses: R$ 993.999,60 (novecentos e noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

 

Lote 05 - Locação de veículos novos nos modelos Sedan, Hatch, Van Furgão, Picape Cabine Simples e Picape Cabine Dupla.(SUPDEC)

No dia 25/07/2018, a empresa Estrela Logística Eireli, 1ª classificada na etapa de lances, tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 1.392.000,00 (um milhão
trezentos e noventa e dois mil reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,60 (sessenta centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto, declarada
vencedora pelo valor global de R$ 1.391.999,40 (um milhão trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores que compõem o lote, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital:

Item 01 – Veículo, modelo Sedan (SUPDEC) – R$ 2.106,65 (dois mil cento e seis reais e sessenta e cinco centavos)/ unidade

Valor total mensal: R$ 2.106,65 (dois mil cento e seis reais e sessenta e cinco centavos)

Valor total para 12 meses: R$ 25.279,80 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta reais)

Valor total para 36 meses: R$ 75.839,40 (setenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta centavos)

Item 02 – Veículo, modelo “Hatchback” (SUPDEC) – R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais)

Valor total para 12 meses: R$ 115.200,00 (cento e quinze mil e duzentos reais)

Valor total para 36 meses: R$ 345.600,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais)

Item 03 – Van furgão (SUPDEC) – R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 15.960,00 (quinze mil novecentos e sessenta reais)

Valor total para 12 meses: R$ 191.520,00 (cento e noventa e um mil quinhentos e vinte reais)

Valor total para 36 meses: R$ 574.560,00 (quinhentos e setenta e quatro mil quinhentos e sessenta reais)

Item 04 – Picape, cabine simples (SUPDEC) – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) /unidade

Valor total mensal: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Valor total para 12 meses: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Valor total para 36 meses: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

Item 05 – Picape, cabine dupla (SUPDEC) – R$ 6.000,00 (seis mil reais) / unidade

Valor total mensal: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Valor total para 12 meses: R$ 72.000,00 (sessenta e dois mil reais)
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Valor total para 36 meses: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)

 

Lote 06 - Locação de veículos novos no modelo Van De Passageiros (SUPDEC) No dia 25/07/2018, a empresa Estrela Logística Eireli, 1ª classificada na etapa de lances,
tornou-se arrematante do lote pelo valor global de R$ 266.008,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oito reais).

Para fins de adequação dos valores unitários com o valor global, a empresa reduziu R$ 0,40 (quarenta centavos) no valor global ofertado, sendo, portanto, declarada
vencedora pelo valor global de R$ 266.007,60 (duzentos e sessenta e seis mil sete reais e sessenta centavos).

Não tendo nenhum dos licitantes participantes da disputa manifestado intenção de recurso, foi adjudicado o objeto à empresa declarada vencedora.

Sendo os seguintes valores que compõem o lote, conforme especificações constantes nos Anexos do Edital:

Item 01 – Van passageiro (SUPDEC) – R$ 7.389,10 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos) /unidade

Valor total mensal: R$ 7.389,10 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

Valor total para 12 meses: R$ 88.669,20 (oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos)

Valor total para 36 meses: R$ 266.007,60 (duzentos e sessenta e seis mil sete reais e sessenta centavos)

 

Publicada a decisão nesta sessão e nada mais havendo a tratar, a pregoeira da disputa declarou encerrados os trabalhos.

 

Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/204

 

Processo nº. 01-076.222/18-50

Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, com fornecimento de combustíveis e manutenção
preventiva e corretiva.

A pregoeira adjudicou pelo critério do menor preço aferido de forma global, observadas as exigências do edital e seus anexos, o objeto desta licitação à:

 

Lote 01 - Locação de veículos novos nos modelos Sedan e Hatch.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 7.096.039,92 (sete milhões noventa e seis mil trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

 

Lote 02 - Locação de veículos novos no modelo van de passageiros.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 1.164.998,88 (um milhão cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)

 

Lote 03 - Locação de veículos novos nos modelos Patrulheira Station Wagon / Mono Volume Peruas, Picape e Caminhonete.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 6.498.936,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e seis reais)

 

Lote 04 - Locação de veículos novos no modelo Micro-Ônibus.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 993.999,60 (novecentos e noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

 

Lote 05 - Locação de veículos novos nos modelos Sedan, Hatch, Van Furgão, Picape Cabine Simples e Picape Cabine Dupla.(SUPDEC)

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 1.391.999,40 (um milhão trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

 

Lote 06 - Locação de veículos novos no modelo Van De Passageiros (SUPDEC) Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 266.007,60 (duzentos e sessenta e seis mil sete reais e sessenta centavos)
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Katiuscia Pereira Carvalho da Silva

Pregoeira

 

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2018/204

 

Processo nº. 01-076.222/18-50

Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, com fornecimento de combustíveis e manutenção
preventiva e corretiva.

Homologo a licitação relativa à prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, sem condutores, com fornecimento de
combustíveis e manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações constantes nos Anexos do edital, para que produza seus efeitos legais e jurídicos e determino
a adjudicação do objeto licitado à seguinte empresa que ofertou os menores preços para os lotes:

 

Lote 01 - Locação de veículos novos nos modelos Sedan e Hatch.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 7.096.039,92 (sete milhões noventa e seis mil trinta e nove reais e noventa e dois centavos)

 

Lote 02 - Locação de veículos novos no modelo van de passageiros.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 1.164.998,88 (um milhão cento e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)

 

Lote 03 - Locação de veículos novos nos modelos Patrulheira Station Wagon / Mono Volume Peruas, Picape e Caminhonete.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 6.498.936,00 (seis milhões quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e seis reais)

 

Lote 04 - Locação de veículos novos no modelo Micro-Ônibus.

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 993.999,60 (novecentos e noventa e três mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

 

Lote 05 - Locação de veículos novos nos modelos Sedan, Hatch, Van Furgão, Picape Cabine Simples e Picape Cabine Dupla.(SUPDEC)

Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 1.391.999,40 (um milhão trezentos e noventa e um mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)

 

Lote 06 - Locação de veículos novos no modelo Van De Passageiros (SUPDEC) Empresa: Estrela Logística Eireli

Valor unitário: Conforme ata de sessão pública

Valor global: R$ 266.007,60 (duzentos e sessenta e seis mil sete reais e sessenta centavos)

 

João Antônio Fleury Teixeira

Secretário Municipal Adjunto

Subsecretaria de Administração e Logística


