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 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 

 Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de licitações, reuniram-se a Pregoeira 

Daniela Zanatta e a Equipe de Apoio formada pelos servidores Marcelo Zanatta e Débora Veronese,  incumbidas de dirigir e julgar a licitação 

modalidade Pregão Presencial nº 009/2015, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE ATÉ 

500 (QUINHENTAS) TONELADAS DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO TIPO “B” OU EQUIVALENTE, DESTINADO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO. A 

Pregoeira e a Equipe de Apoio receberam o credenciamento da empresa e seu respectivo representante legal. Foi credenciada a empresa: 

Transporte CMC Benini Ltda., representada por Tatiane Boscaini Benini, portadora do CPF n° 000.700.580-67. Registra-se que a empresa 

apresentou declaração enquadrando-se como Micro Empresa fazendo jus ao regime diferenciado e favorecido concedido pela LC 123/2006. 

A Pregoeira solicitou a licitante credenciada a entrega dos envelopes nº 01 - Proposta Financeira  e nº 02 - Habilitação. Aberta a proposta foi 

analisada e rubricada, sendo aceita. A Comissão registra que o valor unitário ofertado é de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) de frete por 

tonelada de calcário.  Passou-se para a fase de lances verbais, sendo que a empresa não ofertou novo lance, mantendo o valor inicial. 

Diante do resultado obtido a Pregoeira declarou vencedora a empresa: TRANSPORTES CMC BENINI LTDA., com o valor de R$ 58,00 

(cinquenta e oito reais), totalizando R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). A Pregoeira passou para análise da documentação, sendo 

declarada habilitada. A Pregoeira solicitou manifestação ao representante quanto a intenção de interposição de recurso, sendo declarado o 

desinteresse. O presente processo será encaminhado ao Prefeito Municipal para fins de apreciação, adjudicação e homologação. Nada mais 

havendo, encerro o ato licitatório o qual lavrei e com os demais presentes assinam. 
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TRANSPORTES CMC BENINI LTDA. 


