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LICITAÇÃO, DO TIPO "MENOR PREÇO'', DESTINADA A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SOB REGIME DE FRETAMENTO
CONTINUO
ATADE REABERTURA
No dia 27 de maio de 2019. às 09h00min. reuniram-se na Rua Pedro de Oliveira
Neto, 98 -- Jardim Panorama - Sorocaba/SP, o Pregoeiro, Senhor Everton Luiz de
Lima CPF n' 213.118.348-85 e Equipe de Apoio, Claudia Ap. Ferreira CPF

106.112.528-99e Zaqueo Alves Pereira, CPF n' 071.977.098-06,para a
reabertura da sessão. Dando início aos trabalhos passou-se a abertura do
envelope de Habilitação da empresa Still Transportes Eireli, procedeu-se as
devidas análises e constatou-se que o Atestado de capacidade técnica não
demonstrou compatibilidade com todos os requisitos editalícios, sendo portanto

ínabilitada. Dando sequência a empresa Mayfran Locação de veículos e
Transportes Ltda foi consultada sobre a possibilidade de redução do valor
ofertado a qual reduziu à R$ 524.000,00, ou seja, dentro do estimado pela
administração. Nesse sentido passou-se a abertura do envelope de habilitação da

referida empresa. Após análise e considerações constatou-se que a mesma
atendeu a todos os requisitos do edital, sendo portanto, habilitada. Sendo
declarada vencedora a empresa Mayfran Locação de veículos e Transportes Ltda,
sendo que posteriormente
será adjudicada
pela autoridade
superior.
Considerando que todos os licitantes estavam cientes dessa sessão e que as

empresas Partner Locações, Transportes e logística Ltda EPP e Via 80
Transportes Ltda ME não compareceram, decaindo do direito à interposição de
recursos. O representante da empresa Transenior Transportes Ltda EPP, Sr.
lsmael Adilson da Costa fez uma observação em relação a empresa Still

Transportes Eireli que embora habilitada, também apresentava uma restrição em
relação a regularidade estadual, quanto aos débitos não inscritos na dívida ativa.
As empresas Gathi Serviços e Transportes Eireli, BB Transportes e Turismo,
Transenior Transportes Ltda e Still Transportes Eireli, manifestaram a intenção de
entrar com recurso contra a decisão do Pregoeiro que habilitou-as pelos motivos

expressosna ata da sessãode aberturado dia 17 de maio p.p. Nadamais
havendo a se tratar, foi encerrada a sessão lavrando à presente ata, firmada por
todos os pi:gsenteg.
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