
MARINHA DO BRASIL 

SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERL4L 
PARA OS RECURSOS DO MAR 

DIVISÃO DE OBTENÇÃO E ACORDOS ADMINISTRATIVOS 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N° 1/2020 
ATA DE REUNIÃO N° 2/2020 

1 - Local e data - Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 

2 - Licitação n° 1/2020 - Concorrência. 

3 - Objeto - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços logísticos, a fim de atuar 
como operador logístico e atender demandas inerentes às atividades operativas do Programa 
Antártico Brasileiro (PROANTAR), em decorrência das Operações Antárticas (OPERANTAR) 
quando em operação em cidades estrangeiras, fornecendo apoio logístico avançado para garantia do 
atendimento às demandas provenientes da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), dos 
navios antárticos brasileiros e das equipes de coordenação dos voos de apoio logístico, realizados 
em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB), incluindo ainda, às das atividades de pesquisa 
apoiadas pelo Programa. 

3.1 - Às 14 horas, do dia 25 de fevereiro de 2021, foi reaberta a sessão pública, referente à licitação 
n° 1/2020 (Concorrência), pelo Capitão de Mar e Guerra (FN) MARCELO CRISTIANO GOMES 
DA SILVA. 

3.2 - Foi consignado a entrega dos documentos referentes ao Balanço Patrimonial do Exercício 2019 
da empresa Comercial e Inversiones Camosa Limitada e as declarações explicativas do Contador de 
ambas empresas consorciadas. 

4— Habilitação: 

4.1 - Após a análise da documentação apresentada das licitantes, esta Comissão manifesta-se pela 
habilitação do Consórcio Zero Antarctic Logistics SpA, representada pela Senhora KAR1NA 
AMORIM SAMPAIO COSTA, RG: 098750219— IFP/RJ, CPF: 016.794.177-11, à concorrência n 
01/2020, da SECIRM, ressalvada a necessidade da apresentação do apostilamento original do 
Balanço Patrimonial, referente ao exercício 2019, da empresa Comercial e Inversiones Camosa 
Limitada e as declarações explicativas do Contador de ambas empresas consorciadas e pela 
inabilitação da empresa Inchcape Shipping Services BV Chile Limitada, à concorrência n° 01/2020, 
da SECIRM. 
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Continuação da Ata n°2/2020 da Concorrência n° 1/2020. 

4.2 - Ao Licitante inabilitado será devolvido o respectivo envelope n° 2, sem ser aberto, depois de 
transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão 
desfavorável do recurso, conforme item 10.9 do Edital da Concorrência d 1/2020- /2020. 

5 - 5- Autos do Processo Licitatório: 

5.1 - Conforme item 17.1, foi aberto interposição de recurso referente à Habilitação, porém não 
houve intenção de recurso. 

5.2 - Conforme item 10.10 do Edital, procedeu-se abertura do envelope n° 2 - proposta de preço, do 
Consórcio Zero Antarctic Logistics SpA, aonde se verificou que foi apresentado o valor de US$ 
100.000,00 (cem mil dólares americanos), incompatível com valor de referência. 

5.3 - O Presidente da Comissão Especial de Licitação (CPL) indagou a representante do Consórcio 
sobre a possibilidade de negociar o preço apresentado na proposta, de forma a aceitar o valor de 
referência previsto na planilha orçamentária, anexo II do Edital. 

5.4 - Após negociação a representante legal do Consócio. a Senhora KARINA AMORIM 
SAMPAIO COSTA concordou em aceitar o valor de referência de US$ 43.502,00 (quarenta e três 
mil e quinhentos e dois dólares americano), conforme planilha de orçamentária do anexo II do 
Edital, devendo apresentar proposta negociada no prazo de Oito dias úteis, no endereço desta 
Secretaria. 

5.5 - Conforme item 17. 1, foi aberto interposição de recurso referente ã proposta, porém não houve 
intenção de recurso. 

5.6 - Nada mais tendo a declarar, o Presidente da CPL encerrou a seção pública. 

5.7 - A partir da presente data, os Autos do Processo Licitatório encontram-se disponíveis para 
vistas na Divisão de Obtenção e Acordos Administrativos desta Organização Militar. 

6 - Assinatura dos Membros da Comissão de Licitação, designados pela Portaria n° 11/2021 da 
SECIRM e dos licitantes presentes: 

Z 
MARCELO CRTSÀNO GOMES DA SILVA ISRAEL LEVI O 1 EIRA IE OLIVEIRA 

Capitão d?'/Mar Mar e Guerra (FN) 	 Capit o 'e Corv ta 
/ presidente 	 - mbro 

iÁtCIO CASTRO VIEIRA 

7 	Suboficial-MO 
Membro 

L 
J 	ERS ONbLUUCOL TTO 

Primeiro-Sargento-AM 
Membro 

KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA 
Representante do Consórcio Zero Antarctic Logistics SpA 

CPF: 016.794.177-11 
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