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CONCORRENCIA N'002/19
LiCITAQAO DO TIPO "MENOR PREGO'' PARA CONCESSAO DO SERViQO DE
TRANSPORTE ESPECIAL DE PESSOAS COM DEFICIENCIA NO MUNICIPIO DE
SOROCABA
ATA DEANALISE DAS PROPOSTA

As dez horas do dia quinze de outubro de dois mil e dezenove,na Rua Pedro de
Oliveira Neto n' 98, Jardim Panorama, reuniu-se a Comissio Permanente de
Licitag6es - CPL, composta por Claudia Ap. Ferreira, CPF n' 106.112.528-99,
Adriano Ap. Almeida Brasil, CPF n' 122.752.258-46 e Samio Cassio Santana Silva,

CPF n' 260.437.688-10, sob a presid6ncia da primeira, com a finalidade de
proceder a andlise das propostas apresentadas e recebidas na sessgo do dia vinte
e tr6s de setembro de dots mil e dezenove, a qual foi suspensa para melhor an61ise

das planilhas de composiQaodos custos apresentadaspdas empresas Cons6rcio
Mobility Transportes, representada pda empresa lider Nogueira e Nogueira Junior

Ltda. e Empresas Reunidas Paulista de Transporte Ltda. Dando inicio aos
trabalhos, ap6s a anglise pr6via do Setor de Remuneragao e Custos da URBES, foi
constatado que a planilha apresentada peta licitante Cons6rcio Mobility Transportes,

apresentou tributa96es que sofreram desoneraQaoconforme Lei Federal n'
12.860/13, isso porque a empresa Cons6rcio Mobility Transportes, considerou a
aplicagaodas seguintestributaQ6essobre a receita: PIS (3%) e Confins (0,65%).

Em sendo assim, a CPL verificou a inconsist6nciana composigaoda planilha
apresentada e, estendendo sua compet6ncia conforme disp6e o art. 43, IV e $ 3',
da Lei Federal n' 8.666/93, e visando o atendimento do principio da economicidade
ao erdrio pOblico, a CPL decide notificar a referida empresa para retificaQaode sua

planilha, adequando-a a legislagao vigente. Com relagao a planilha apresentada
pda licitante Empresas Reunidas Paulista de Transporte Ltda., foi constatado que a

mesma atendeu integralmente as disposig6es do edital e, tamb6m, as exig6ncias
legais em relagao a tributagao.
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Dando prosseguimento, a CPL passou a andlise dos apontamentos feitos pelos

representantes legais das licitantes na sessio de abertura das propostas. No
tocante ao nOmerode casas decimais ap6s a virgula, a CPL entende ser irrelevante,

uma vez adotado o crit6rio de arredondamento,ngo h6 dOvidasem relagao ao
menor prego ofertado, que foi da licitante Cons6rcio Mobility Transporte, qual sega,

valor proposto: R$ 7,479, ap6s arredondamentoteremos: R$ 7,48. Ja a proposta
apresentada pda licitante Empresas Reunidas Paulista de Transporte Ltda, que
utilizou apenas duas casas ap6s a virgula, foi de R$ 7,49. No que se refere ao
apontamento feito pda Cons6rcio Mobility Transporte em relagao a idade media dos

veiculos ofertados pda Empresas Reunidas Paulista de Transporte Ltda., ap6s
analyses, constatou-se que foram atendidas todas as exig6ncias do edital,

mantendo-sea idade media da frota no limite de 5 anos, portando nio merece
prosperar tal alegagao. Diante de todo o exposto, a CPL decide pda suspensao
dessa sessdo para notificar a licitante Cons6rcio Mobility Transportes que dever6
providenciar as devidas adequaQ6esem sua planilha, conforme os apontamentos

do Setor de RemuneraQaoe Custos da URBES. E como nada mais havia a se
tratar, foi encerrada a reuniao, lavrando-se a presente ata que por todos segue
assinada.
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