ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO
DOCUMENTOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2009

DE

PROPOSTAS

E

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil nove, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se
a partir das treze horas e trinta minutos, em sessão pública, a Pregoeira, Jaqueline da Silva
Zanini, e sua Equipe de Apoio, servidora Gabriela Soccol Zucchetti, Janete Menegatti
(suplente), designadas pela Portaria nº 196, 20 de janeiro de 2009, incumbidas de abrir e
processar a licitação realizada na modalidade de Pregão Presencial nº 11-2009 que tem por
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte
escolar, conforme especificações técnicas descritas no item 1.0 do Edital. Iniciada a sessão,
registrou-se o comparecimento das seguintes empresas: ALDUINO BISON-ME,
representada pelo Sr. ALDUINO BISON, RG nº 3023002151 ; ARI JOSÉ ZANINI,
representada por seu representante legal, Sr. ARI JOSÉ ZANINI, RG 8013440857;
CAZAGA TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA, representada por seu
representante legal, Sr. NELSON GARCIA RG 7034651286; TRANSPORTES RVA LTDA,
CNPJ nº10.177.051/0001-47, representada por seu representante legal o Sr. Renilton Civa ,
RG90.65059975, e a empresa ODIMAR CHITOLINA-ME, CNPJ nº 93.370.476/0001-03,
representada pelo Sr. Robledo Chitolina, RG nº 6077475132, devidamente credenciadas ao
certame no horário das treze horas e trinta minutas às treze horas e cinquenta minutos.
Abriu-se a sessão às quatorze horas, recebendo-se os envelopes Propostas e Documentos,
acompanhados da Declaração de Habilitação. Os envelopes foram rubricados por todos.
De imediato, os envelopes contendo as propostas financeiras foram abertos, essas
examinadas e rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos demais participantes. De
imediato, registrou-se em tabela anexa os preços iniciais expressos e, posteriormente, os
lançados pelos representantes legais. Realizado sorteio na mesma sessão para o itinerário
4A e 25, com vistas ao início da fase de lances, sendo que para o itinerário 4A o primeiro a
dar lances foi a empresa CAZAGA Transportes Coletivos e Turismo Ltda, e para o itinerário
25, o primeiro, foi a empresa Ari José Zanini. Observou-se a fase de renegociação de
preços. Encerrada a etapa competitiva e classificadas as ofertas, conforme tabela anexa, a
Pregoeira procedeu a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação dos
licitantes classificados em 1º lugar para os itinerários 2, no valor R$ 2,00; 4A, no valor de R$
2,90; 7, no valor de R$ 2,87, e 25, no valor de R$ 1,44, ao quilometro efetivamente
percorrido. A seguir, deu-se vista aos licitantes presentes. A senhora Pregoeira, usando seu
poder de cautela, procederá a análise dos documentos e, posteriormente, comunicará o
resultado da habilitação, marcando para o dia 26, às 14 horas, a sessão pública para o
comunicado da habilitação, sendo que após será oportunizado a manifestação de recursos,
ficando desde já os presentes cientificados. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi
encerrada e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada será assinada pelos presentes.

ANEXO ATA DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS
DOCUMENTOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011-2009.
EMPRESAS LICITANTES

Alduino Bison

Item 1
Itinerário 2
classificação
1º - R$ 2,00/km

E

Item 2
Itinerário 4 A
classificação

Item 3
Itinerário 7
classificação

Item 4
Itinerário 25
classificação

1º – R$
2,90/km

-

-

Transportes RVA

-

-

1º – R$ 2,87/km

-

Odimar Chitolina

-

-

-

1º – R$ 1,44/km

Cazaga Transportes
Coletivos e Turismo Ltda

3º - R$ 2,37/km

2º – R$
2,95/km

2º – R$ 2,96/km

-

Ari José Zanini

2º - R$ 2,36/km

-

2º – R$ 1,45/km

Serafina Corrêa, 23 de junho de 2009.

Jaqueline da Silva Zanini
Pregoeira

