
Ata 009/2016 – Concorrência Pública 001/2016
Transporte Escolar

Aos vinte dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se na sala treze do
Centro  Administrativo  Municipal,  Rua  Moisés  Cantarelli,  368  –  Restinga  Sêca  (RS),  a  Comissão  de
Licitações, representada pelos membros Marciane Medianeira de Souza Paim, Carla Turba Nascimento e
Denilson Pires Neves, nomeados pela Portaria 006/2016, com a finalidade de julgar o processo licitatório
Concorrência Pública 001/2016, para contratação de serviços do Transporte Escolar para alunos da rede
de  ensino  de  Restinga  Sêca,  solicitado  pela  Secretaria  de  Educação.  Participaram  do  certame  as
empresas ALCIONI MARION - ME, representada na sessão pelo sócio proprietário Sr. Alcioni Marion e
VALERIO E L DA SILVA - ME, representada na sessão pelo sócio proprietário Sr. Valerio Eliandro Lemos
da Silva.  Foi  dado  inicio  ao  julgamento  do  processo  com a  abertura  dos  envelopes  de  número  um
contendo os documentos de habilitação das licitantes. Ambas licitantes declararam-se beneficiárias da Lei
Complementar  nº  123  e  suas  alterações Após  análise  da  documentação  a  Comissão  de  Licitações
declarou a empresa VALERIO E L DA SILVA - ME habilitada a empresa ALCIONI MARION – ME não
atendeu o disposto do item 3.1.1 do edital sendo, portanto declarada inabilitada. Os representantes das
licitantes presentes na sessão abriram mão do prazo recursal referente a fase de habilitação. Foi dado
prosseguimento  ao  certame  com  a  abertura  dos  envelopes  de  número  dois  contendo  as  propostas
financeiras da empresa VALERIO E L DA SILVA - ME, conforme segue:

Itens Valerio E l da Silva
1 N/C
2 5,06
3 4,14
4 4,45

O item 1não foi cotado pela licitante. Após análise e classificação da proposta a Comissão de Licitações
declara a empresa VALERIO E L DA SILVA - ME vencedora do certame pelo critério de menor preço por
Km rodado por trajeto ofertado, conforme exposto na tabela abaixo:
Empresas vencedoras Item
VALERIO E L DA SILVA - ME 2, 3, 4
Os  representantes  das  empresas  abriram  mão  do  prazo  recursal  referente  a  fase  de  análise  e
classificação das propostas. Nada mais havendo a constar, assinam a presente ata:

Comissão de Licitações:

Marciane Medianeira de Souza Paim

Carla Turba Nascimento

Denilson Pires Neves

Licitantes:

Alcioni Marion

Valerio Eliandro Lemos da Silva


