
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E 
DOCUMENTOS, RELATIVOS AO EDITAL Nº 126-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031-2010.
Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, 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, Angélica do Carmo Facco, designadas pela Portaria nº 051, de 08 de janeiro 
de  2010,  incumbidas  de  abrir  e  processar  a  licitação  realizada  na  modalidade  de  Pregão 
Presencial nº 031-2010, Edital nº 126-2010, que tem por objeto a contratação de empresa na 
prestação de serviços de  transporte escolar para a efetivação do Projeto Segundo Tempo. 
Inicialmente, a Pregoeira designou, ad hoc, a servidora municipal Adriane Lanzarin Fin, Agente 
Administrativo Auxiliar, matrícula nº 459, pelas razões de o servidor André Zanchet, componente 
da Equipe de Apoio, estar em licença saúde.  Ato continuo, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio 
receberam o credenciamento dos representantes presentes: o Sr. Alduíno Bison, credenciando 
pela empresa  Alduíno Bison ME, CNPJ 02.055.602/0001-71, Av. Arthur Oscar, 2915, Bairro 
Gramadinho,  Serafina  Corrêa/RS;  o  Sr.  Nelson  Garcia,  credenciado  pela  empresa  Cazaga 
Transportes Coletivos e Turismo Ltda,  CNPJ 93.455.715/0001-10, Av. Arthur Oscar, 2559, 
Bairro Gramadinho, Serafina Corrêa/RS;  e o Sr.  Mário Marsaro, credenciado pela empresa 
Dallamar Transportes Coletivos Ltda, CNPJ 02.011.007/0001-34, Rua Garibaldi, 638, centro, 
Serafina  Corrêa/RS. Encerrado  o  prazo  de  credenciamento,  foram  procedidas  as  devidas 
conferências.  As  empresas   Dallamar  Transportes  Coletivos  Ltda  e  Alduíno  Bison  ME,  se 
utilizarão  dos  benefícios  da  Lei  Complementar  nº  123-2006,  apresentando  a  declaração 
requerida no item 4.1 e sub-item 4.1.1, do Edital.   Abertos os trabalhos as quatorze horas, os 
envelopes  contendo  os  documentos  de  habilitação  e  propostas  financeiras,  fechados, 
acompanhados  da Declaração  de  Habilitação,   foram recebidos  e  rubricados  por  todos  os 
presentes. Em ato contínuo, os envelopes contendo as propostas financeiras foram abertos, 
rubricadas e examinadas as propostas, foram integradas ao processo da licitação. A Pregoeira 
e sua equipe, tendo considerado possível de examinar as propostas financeiras, deu início a 
fase de lances, lançando os preços iniciais expressos de todos os participantes.  Ato contínuo, 
foram  realizados  os  lances  pelos  participantes  credenciados.   A  Pregoeira  observou  a 
renegociação de preços e, após, deu por encerrada esta etapa. O critério de julgamento para a 
classificação foi o menor preço por item lançado, bem como a conformidade da proposta com 
as especificações do Edital. Ato continuo, o envelope de habilitação da empresa classificada em 
1º  lugar  foi  aberto,  os  documentos  rubricados  e  examinados  pelos  presentes  e  após, 
agrupados  e numerados ,  foram integrados aos autos  do processo.   Na sequência,  após 
análise de toda a documentação,  a  empresa classificada,  Cazaga Transportes Coletivos e 
Turismo Ltda, está inabilitada por não apresentar documentação que comprove o pagamento do 
seguro RC e APP,  em vigor.(item 8.2.14).  Aberto o envelope proposta da empresa Alduino 
Bison,  classificada em 2º lugar, que após analisados os documentos, a mesma não apresentou 
comprovação de pagamento do seguro RC e APP, em vigor. (item 8.2.14), estando, portanto, 
inabilitada. Ato contínuo, foi aberto o envelope de documentos da empresa classificada em 3º 
lugar, Dallamar Transportes Coletivos Ltda, que, após análise, foram os documentos aceitos 
pela  Comissão  de  Licitação.  Todos  os  documentos  foram  analisados  e  rubricados  pelos 
presentes.  Pela Presidente,  foi  requerida a renegociação de preços,  sendo que não houve 
interesse por parte da empresa. Na sequência, a empresa Dallamar Transportes Coletivos Ltda 
foi declarada vencedora, no valor de R$ 1,98 (um real e noventa e oito centavos), ao quilometro 
efetivamente rodado.  Os representantes presentes abriram mão do prazo recursal.  Concluídos 
os  trabalhos,  a  Pregoeira  determinou  a  publicação  no  quadro  mural  e  no  site 

          



www.serafinacorrea.rs.gov.br,  para   ciência  dos  interessados.  O  processo  será  enviado  à 
autoridade  superior  com a  sugestão  de  que  seja   homologado  e  adjudicado  em favor  da 
empresa  considerada vencedora.  Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e 
lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio. 
Dispensaram as assinaturas os representares credenciados. 

Jaqueline da Silva Zanini Angélica do Carmo Facco

              Pregoeira            Membro da Equipe de Apoio  

      Adriane Lanzarin Fin

Membro da Equipe de Apoio

                                          designada, ad hoc, pela Pregoeira

          


