ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
- TRANSPORTE Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no
Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Pregoeira e Equipe de Apoio para
análise das propostas referente ao processo de licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 013/2018 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE
ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA VIAGENS DE ESTUDO, DE INTEGRANTES
DOS GRUPOS DAS OFICINAS DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA
SOCIAL E GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE FORTALECIMENTO DE
VÍNCULOS, E VIAGENS DE CONHECIMENTO E VISITAS TÉCNICAS PROMOVIDAS PELA
SECRETARIA DE AGRICULTURA IND. COM. E TURISMO. Apresentou envelopes a
empresa: Transportes Bell Viaggio Ltda, representada por seu Procurador, Sr. Pedro
Antoniolli, estando devidamente credenciado. Os documentos relativos ao
credenciamento foram verificados e rubricados pelos presentes, nada tendo a
contestar. Passou-se para a abertura do envelope contendo a Proposta da empresa.
Os presentes verificaram e rubricaram a Proposta, nada tendo a manifestar. A
empresa Transportes Bell Viaggio Ltda apresentou proposta para o item 01, no valor
de R$ 7,00 ao km, para o item 02, no valor de R$ 6,00 ao km, e para o item 03, no
valor de R$ 6,00 ao km. Passou-se para a abertura do envelope contendo a
documentação da empresa Transportes Bell Viaggio Ltda, tendo sido constatado que
a mesma apresentou a documentação de acordo com o Edital. Os documentos foram
verificados e rubricados, nada tendo a contestar. Analisando-se os valores obtidos
com a Proposta em comparação ao estimado, verificou-se que os mesmos estão
muito acima do estimado. Em conversa com o representante da empresa, o mesmo
manifestou que estes valores não tem como serem melhorados tendo em vista a
grande margem de quilometragem que está num mesmo item e os custos de
manutenção e despesas oriundas das viagens, além do combustível que somente nos
últimos três meses foi reajustado em aproximadamente R$ 0,30 ao litro. Nada mais
havendo a constar, foi encerrada a presente ata que segue assinada pelos presentes.
Encaminha-se para considerações do Prefeito Municipal.

