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ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA E ANÁLISE DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA N' OO1/2017 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 8.174/2017.

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, no
Departamento de Licitações, Compras, Contratos e Suprimentos, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitação, com a presença de todos os seus integrantes ao final assinados para
realização de sessão pública para abertura do Envelope Habilitação e Envelope Proposta de
Preços da Concorrência acima mencionada. Aberta a sessão pela Senhora Presidente pede para
constar que estiveram presentes os seguintes representantes: Senhor José Cesário Ramos da
Salva, representante da empresa Expresso Metrópoles Transportes e Viagens Ltda.; Senhor
Emerson Ghilardi, representante da empresa Expresso Jota Jota EIRELI EPP; Senhor Mário
Emílio Pinto, representante da empresa PASS Transportes Rodoviários Ltda.; Senhor
Cristiano Casarino, representante da empresa Viação São Bento Transportes e Turismo Ltda.;
e Senhor Milton Zanga, representante da empresa Zanga Transportes Ltda. EPP. Após, a
Senhora Presidente procedeu a abertura dos Envelopes de habilitação, sendo os documentos neles
contidos foram rubricados e analisados por todos os presentes. Passada a palavra aos
representantes legais, nada constaram em Ata. A sessão foi suspensa para que os membros da
Comissão analisassem os documentos, sendo constatado que a licitante Zanga Transportes Lida.
EPP não apresentou o documento exigido na Cláusula 5.4.1. condizente com o solicitado no
Edital, qual seja Atestado de Capacidade Técnica. Diante disso, a Comissão Permanente de
Licitação decide, por unanimidade, habilitar a licitante Zanca Transportes Ltda. EPP, estando
as demais licitantes devidamente habilitadas. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente informou a
decisão da habilitação e habilitação aos representantes presentes, os quais nada constaram em
Ata, bem como desistem do prazo recursal. A Senhora Presidente pede para constar que o Senhor
Milton Zanca, representante da licitante Zanga Transportes Ltda. EPP assinou declaração de
desistência do prazo recursal, solicitando autorização para se retirar da sessão, o que foi concedido
pelos membros da Comissão. Ato contínuo, procedeu-se a abertura dos Envelopes Proposta de
Preços das licitantes habilitadas, sendo os documentos neles constantes analisados e rubricados
por todos os presentes. Sendo assim, estando as propostas de acordo com o Edital e adotando o
critério de julgamento previsto, ou sda, menor preço, chegou-se ao seguinte resultado final:
!zQ.!.E..Â:.Í11ÊU...D: I' Lugar: Viação São Bento Transportes e Turismo Ltda., com valor de
R$ 10,65 (dez reais e sessenta e cinco centavos) por quilometro, totalizando o valor global de R$
1.968.120,00 (um milhão, novecentos e sessenta e oito mil, cento e vinte reais); 2' e tJltimo
Lugar: PASS Transportes Rodoviário Ltda, com valor de R$ 1 1,37 (onze reais e trinta e sete
centavos) por quilometro, totalizando o valor global de R$ 2.101.176,00 (dois milhões, cento e
um mil, cento e setenta e seis reais); LOTE B íltens 01 e 02): 1' e tJnico Lugar: Expresso
Metrópoles Transportes e Viagens Lida., com valor de R$ 13,33 (treze reais e trinta e três
centavos) por quilometro do Item 01, totalizando o valor de R$ 1.246.355,00 (um milhão,
duzentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), q'Valor de-R$ 1 6,84 (dezesseis
reais e oitenta e quatro centavos) por quilometro do Item 02, totalizando o valor de R$ 207.468,80
(duzentos e sete mil, quatrocqtos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), oS quais perfazem
para o Lote B o valor globalP# R$ 1 .453.823,80 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil,
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oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos); LOTE C (Itens 01, 02 e 03): 1' e Unico
Lugar: Expresso Jota Jota EljiELI EPP, com valor de R$ 13,35 (treze reais e trinta e cinco
centavos) por quilometro para o Item 01, totalizando o valor de R$ 998.580,00 (novecentos e
noventa e oito mil, quinhentos e oitenta reais); com o valor de R$ 8,88 (oito reais e oitenta e oito
centavos) por quilómetro para o Item 02, totalizando o valor de R$ 263.736,00 (duzentos e
sessenta e três mil, setecentos e trinta e seis reais), e com valor de R$ 9,45 (nove reais e quarenta e
cinco centavos) por quilómetro para o Item 03, totalizando o valor de RS 259.875,00 (duzentos e
cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais), os quais perfazem para o Lote C o valor
global de R$ 1.522.191,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil, centos e noventa e um
reais). A Senhora Presidente pede para que o Departamento de Licitações, Compras Contratos e
Suprimentos publique o resultado, na forma da Lei. A Sessão foi suspensa pelo prazo necessário a
lavratura desta. Reaberta a sessão, a Senhora Presidente procedeu a leitura da mesma, que foi
achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta
assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes.
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