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ATA COMPLEMENTAR - SOLICITAçÃO DE PROPOSTAS READEQUADAS
PREGÃO ELETRÔNICO NgI OO2 IZO2I.SEINFRA.

OBIETO: SELEçÃO DA MELHOR PROPOSTA PARÂ REGISTRO DE PREçOS VISANDO
EVENTUAL CONTRÂTAçÃO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CRATEÚS-CE,
Aos 09 (novel dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e umJ, às 08h:30min, na sala da
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Crateús, com a presença do Pregoeiro, Sr. Fábio
Gomes Oliveira e sua equipe de Apoio o Sr. Antônio lvan Bezerra Barboza e Wuilliam Porfírio de
Oliveira, com observância no Decreto Federal Nq 1,0.024, d,e 20/09 /2019, na Lei nq 8.666/93, de 2L de
junho de 1993 e suas alterações posteriores e na Lei ne 10.520/02, de 77 de agosto de 2002, no
PTOCCSSO N9 OZ3 /2OZO-SESA-SRP, E NO EditAI dO PREGÀO PRESENCIAL NS O 2312 O zO-SESA.SRP, CUJO
ObJCtO é A SELEçÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E

EVENTUAL CONTRATAçÃO DE LOCAçÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE CRATEÚS-CE. O ST.
Pregoeiro, com ciência da autoridade competente, deu continuidade aos procedimentos após as
respostas aos recursos e contrarrazões dos Lotes 3, 4, 6,7 ,8, 9, 10 e 12, bem como do julgamento final
dos documentos de habilitação, tudo mediante sistema eletrônico conforme o edital, solicitou as
propostas com os valores readequados aos últimos lances ofertados, através do chat no sistema
eletrônico e também por e-mail, às empresa/licitantes que foram declaradas vencedores do certame,
conforme seus respectivos lotes:
Empresa

GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E

CNPI.: 13.430.619l0001-88
Responsável:
GILBERTO TORRES MARTINS
E-MAIL: mloc@ ho tmail.co m

SERY4q§J!BE!I
Telefone/fax
ldentidade
27507

Órgão

CPF:

OAB-CE

703.392.603-OO

Vencedora do Lote 1 com o valor global de R$ 3.167.050,08 (três milhões cento e sessenta e
sete mil e cinquenta reais e oito centavos), conforme o valor de sua últi ma oferta.
Empresa:

CNPI.:

1O VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÕES

24.396.8A2/0007-74

EIRELI

Telefone/fax

Órgão
CPF:
ldentidade
Responsável:
SSP-CE
051.825.383-08
2009010090376
HELENA MARIA DOS SANTOS AMORIM
E-MAIL: dezxmais2017@hotmail.com
Vencedora dos seguintes lotes:
- Lote 2 com o valor de R$ 1.863.990,00 (hum milhão oitocentos e sessenta e três mil e
novecentos e noventa reais);
- Lote 3 com o valor de R$ 4.088.900,00 (quatro milhões e oitenta e oito mil e novecentos

reais];
- Lote 4 com o valor de R$ 2.499.900,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e
novecentos reaisl;
- Lote 6 com o valor de R$ 655.849,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e
quarenta e nove reais);
I
- Lote 7 com o valor de R$ 455.989,99 [quatrocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e
oitenta e nove reais e noventâ e nove centavosl;
- Lote 10 com o valor de R$374.499,00 (trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e
,q
noventa e nove reais)i
- Lote 72 com o valor de R$ 899.630,00 (oitocentos e noventa e nove mil e seiscentos e trinta
reais];
Totalizando um valor global de R$ 10,838.757,99 (dez milhões e oitocentos e trinta e oito
mil e setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), conforme os valores
de suas últimas ofertas.
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Em rCSA: PREMIERE LOCA OES E SERVI OS EIRELI-ME

CNPJ.:

22.280.527/000t'82

Telefone fax:

Responsável:

Identidade

Órgão

CPF:

EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA

2005027100022

SSP-CE

039.737 .793-25

\r[w?

E-MAIL: oremierenr(ôsmail.com
Vencedora dos seguintes Iotes:
- Lote 5 com o valor de R$ 292.888,00 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos e oitenta

e

oito reaisl;
- Lote I com o valor de R$ 795.000,00 (setecentos e novênta e cinco mil reaisJ;
- Lote 9 com o valor de R$ 1.699.000,00 [hum milhão seiscentos e noventa e nove mil reais);
- Lote 11 com o valor de R$ 247.200,00 fduzentos e quarenta e sete mil e duzentos reaisJ;
Totalizando um valor global de R$ 3.034.088,00 (três milhões e trinta e quatro mil e
oitenta e oito reais), conforme os valores de suas últimas ofertas.

\?,

As empresas declaradas vencedoras no certame responderam às solicitações encaminhando as
propostas no mesmo dia, mediante resposta ao e-mail oficial do setor de licitações da Prefeitura
Municipal de Crateús - CE, cujos comprovântes estão anexados aos autos iuntamente com as propostas
com valores readequados. Ao analisar as propostas enviadas, foi constatado que os valores das
10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAçÕES EIRELI C PREMIERE LOCAÇOES E
SERVIçOS EIRELI-ME estávam divergentes dos valores de suas últimas ofertas, porém, com valores
menores, fato quê ocorre devido às licitantes não conseguirem fechar com êxatidão os valores dos
últimos lances ofertados em suas respectivas planilhas, o que não ocasionará nenhum prejuízo ao
erário municipal e nem ao processo, ficando os valores empresas 10 VEZES MAIS SERVIÇOS E
LOCAÇOES EIRELI e PREMIERE LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI-ME, vencedoras no certame, conforme
suas propostas aiustadas:
PTOPOSTAS dAS CMPTESAS

Empresa:

CNPJ.:

10 VEZES MAIS SERVIÇOS E LOCAÇÔES EIRELI

24.396.882/0007-14
Responsável:
HELENA MARIA DOS SANTOS AMORIM

Telefone/fax
Identidade
200907009037 6

Órgão

CPF:

SSP-CE

051.825.383-08

E-MAIL: dezxmais2017@hotmai[.com
Vencedora dos seguintes lotes:
- Lote 2 com o valor de R$ 1.863.984,00 (hum milhão oitocentos e sessenta e três mil e
novecentos e oitenta e quatro reais];
- Lote 3 com o valor de R$ 4.088.880,00 (quatro milhões e oitenta e oito mil e oitocentos e
oitenta reaisl;
- Lote 4 com o valor de R$ 2.499 -9O0,OO (dois milhões e quatrocentos e noventa e nove mil e
novecentos reais);
- Lote 6 com o valor de R$ 655.848,00 (seiscentos e cÍnquenta e cinco mil e oitocentos e
quarenta e oito reaisJ;
- Lote 7 com o valor de R$ 455.968,00 [quatrocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e
sessenta e oito reais];
- Lote 10 com o valor de R$ 37 4.472,00 [trezentos e setenta e quatro mil e quatrocentos e
setenta e dois reaisJ;
- Lote 12 com o valor de R$ 899.568,00 (oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos e
sessenta e oito reais);
Totalizando um valor global de R$ 10.838,620,00 (dez milhões e oitocentos e trinta e oito
mil e seiscentos e ünte reaisl, conforme sua proposta aiustada.

resa: PREMIERE LOCA OES E SERVI
CNPJ.: 22.280.527/0001-82
Em

\

OS EIRELI.ME

Telefone/fax

l?-"

Lrn

Responsável:
EVANDERSON EMANUEL DE SOUSA
FERREIRA
E-MAIL: p rem ieren r@gma il.com
Vencedora dos seguintes lotes:
- Lote 5 com o valor
sete reais e noventa
- Lote 8 com o valor
- Lote 9 com o valor

Identidade

Órgão

CPF:

2005027t00022

ssP-cE

o39.737.7

de R$ 292.887,96 (duzentos e noventa e dois mil e oitocentos e oitenta
e seis centavos];

de R$ 795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais);
de R$ 1.698.900,00 fhum milhão seiscentos e noventa e oito mil

e

novecentos reaisl;
- Lote 11 com o valor de R$ 247.200,00 (duzentos e quarenta e sete mil e duzentos reais);
Totalizando um valor global de R$ 3.033.987,96 (três milhôes e trinta e três mil e e

novecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme sua proposta
a

\-

tada.

Em relação à proposta ajustada da empresa cT LOCAÇÔES DE VEÍCUL0S E SERVIÇOS EIRELI, não
ocorreu nenhuma divergência de valores com o seu último lance ofertado. Finalmente, de tudo se fez
constar da presente Ata que após lida e achada conforme, segue assinada pelo Pregoeiro, equipe de
apoio.
EOUIPE DE PEEGÃO

Funcão
Pregoeiro:

Nome
FÁBIo GoMES 0LIVEIRA

Eqúpé de Apoúii:

ANTÔNIO IVAN BEZERRA BARBOZA

Equipe de Apoio:

WUILLIAM PORFÍRIO DE OLIVEIRA
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