
Prefeitura Municipal de Atonso Cláudio 

AlA 

Licitaçäo 	PregIo Presoncial P1° 000010/2020-12/0312020- Processo P1° 00250812020 

Rosponsa vol KEYLA MONTEIRO ZANEYTI DE OLIVEIRA 

Data 	1 12103/2020 

Ata de Sessäo Püblica 

Pregäo Presencial N 9  010/2020 

Proc. N 2  002508/2020 

Aos doze dias do mês de marco do ano de dois mil e vinte, as 08h30min, na Sala de Licitacôes da 
Prefeitura Municipal, a Praça da Independéncia, n 2  341, Centro, Afonso Cliudio/ES, reuniu-se a Pregoeira 

deste Orgao, Keyla Monteiro Zanetti e membros da equipe de apoio, Elilda Maria Bissoli e Karma de Paulo 
Pereira, designadas através da Portaria N2  120/2019, para, conforme disposiçôes contidas na Lei N 

10.520/02, na Lei Complementar N2 123/06 e subsidiariamente na Lei N2 8.666/93, realizar Os 

procedimentos relativos ao Pregâo Presencial N2 010/2020 - Processo N2 002508/2020, que tern como 

objetivo a contrataçâo de empresa especlalizada na prestacão de serviços continuos de transporte 

escolar Para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, nas Etapas de Ensino 

Fundamental e Educaçäo Infantil. A convocaçäo dos mnteressados para participar do certame (01 efetuada 

por rneio de publicacäo do aviso de licitação, veiculado no Diirio Oficial dos Municipios do Estado do 

Espirito Santo - DOM/ES, jornal de circulação estadual - Jornal Metro e site oficial do Municiplo, confornie 
copias anexas ao processo. No horário previarnente estabelecido a Pregoeira abriu a Sessão PUblica 

identificando apenas 01 (uma) empresa participante: COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO 
SUDOESTE SERRANA - COOPTAC, inscrita no CNPJ sob o n 9  05.694.832/0001-79. Iniciado o 

credenciamento, a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC, neste 

ato representada por Neander Pautz (Diretor Vice-Presidente da COOPTAC), portador do CPF n2 

130.756.197-79, apresentou os documentos necessários ao credenciarnento, sendo portanto, 

credenciado. Sequencialmente foram recebidos os envelopes devidamente lacrados, contendo a proposta 

comercial (envelope n 2  01) e docurnentos de habilitaçâo (envelope n2 02), os quais foram rubricados 

tanto pelo credenciado presente, quanto pela Pregoeira e equipe de apoio. Ato continuo, procedeu-se a 

abertura do envelope de proposta (nQ  01), a qual fol a anilise e rUbrica tanto do representante 

credenciado presente, quanto pela Pregoeira e equipe de apoio. ApOs anãlise, a Pregoeira e equipe de 

apoio, concluirarn pela classificação da proposta apresentada por atender as disposicoes contidas no 

Edital de Licitação. Apos o que, procederarn ao registro dos preços apresentados pela proponente, no 

sistema utilizado pela Administração Municipal Para o processamento do certame licitatorio, como segue: 

Lote (Jnlco: item 01, Rota 273, no valor de R$ 53.701,20 (cinquenta e trés mil setecentos e urn reais e 

vinte centavos), item 02, Rota 29, no valor de R$ 57.432,60 (cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e 

dois reais e sessenta centavos), item 03, Rota 221/222, no valor de R$ 77.414,44 (setenta e sete mil 

quatrocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), item 04, Rota 211/212, no valor de R$ 

72.428,40 (setenta e dois mil quatrocentos e vinte e oito reals e quarenta centavos), item 05, Rota 203, 

no valor de R$ 53.627,40 (cinquenta e trés mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), item 

06, Rota 302, no valor de R$ 46.760,40 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta reais e quarenta 

centavos), perfazendo o valor total de R$ 361.364,40 (trezentos e sessenta e urn mil trezentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta centavos). Consequentemente, passando Para a etapa seguinte (fase 

de lances), o representante credenciado 101 convocado Para a apresentaçâo de lances, observadas as 

disposiçóes contidas no art. 4, incisos VIII e lx, da Lei 10.520/02. N oportunidade, rnesrno diante da 

negociaçâo da 
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AlA 

Licitação PregSo Presencial NO 00001012020 -  1210312020 -  Processo N° 002508)2020 

Response ye! KEYLA MONTEIRO ZANETT] DE OLIVEIRA 

Data 12/03/2020 

Pregoeira e equipe de apoio 0 representante credenciado informou a impossibilidade de reduzir o valor 

ofertado, mantendo-se a proposta inicialmente apresentada. Assim, não havendo lances a serem 

registrados, a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC sagrou 

arrematante do certame, no valor total de R$ 361.364,40 (trezentos e sessenta e urn mil trezentos e 

sessenta e quatro reals e quarenta centavos), conforme discrirninado do registro dos preços e na 

proposta comercial da mesma. Continuamente, foi aberto o envelope de docurnentaçâo da arrematante 

(envelope n 2  02) e procedida a anälise dos documentos que o compunham, concluindo a Pregoeira e 

equipe de apoio que foram atendidas todas as exigéncias habilitatOrias fixadas no instrurnento 

convocatOrio do certame, sendo, portanto, habilitada. Cabe registrar, oportunamente, que todos os 

docurnentos de habilitacäo foram submetidos a análise e rübrica tanto do representante credenciado 
presente, quanto da Pregoeira e equipe de apoio. Prosseguindo, a Pregoeira declarou a COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC vencedora do certame, conforme itens e 

valores discriminados no relatório anexo. Concedida a palavra ao participante, o mesmo informou não ter 

nada a declarar Cu registrar. Assim, ante a auséncia de recurso e em conformidade corn as disposiçôes 

contidas no art. 42,  inc. XX da Lei Federal N2 10.520/02. a Pregoeira adjudicou o objeto da Iicitacäo ao 

vencedor, informando oportunarnente que apos a homologaçâo do certame pela Autoridade 

competente, o resultado da licitacão serã publicado no Diário Oficial dos Municipios do Estado do Espirito 

Santo - DOM/ES, bern como advertlu ao mesmo quanto a obrigatoriedade de cumprir, para assinatura 

do contrato, as exigéncias estabelecidas no item 8.6 do Edital de Ucitação. Finalmente, nada mais 
havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a presente Sessäo PUblica, cuja Ata foi lavrada e segue 

assinada pela mesma, rnernbros da equipe de apoio e representante credenciado. / 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC 

Neander Pautz 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Govemo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregao Presenciat NO  00001012020 - 12/03/2020 - Processo NO  00250812020 

Vencedor COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC 

05.694.83210001-79 

RODOVIA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, 502 - JOAO VAUM - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

2737351720 	cooptaccooptac.coop.br  

CNPJ 

Endeeço 

Coatato 

Item Lote I 	Cod#go 	I Especi&açao Marco Unkfadle I  Qanbdode I 	L/nitaAol VSTOIBI I 
ALEGORLN BARRA DO FIRME) INFANCLA, EMPOADO 

00001 	00001 00006074 	em agricola - tumo vespestino 	 DL 	180,00 298.34 	53.101 .20 
cod igo do rota: 273 

GRAMINHAI ALTO LAGOAJ LAGOA 
00002 00001 00006075 	a,iei nestor pinto do aguiar - turno integral 	 DL 	180.00 319.07 	57.432,60 

codigo do rota: 29 

CORREGO DO SABAO/ P01)50 ALTO/ INFANCLPJ SAC) 
FRANCISCO 

00003 00001 00006076 	em gumercinco lacerda - 	 DL 	180.00 430.08 	77414.40 
cOd igo do rota: 221 tumo matutino 
cOdigo do rota: 222 - tumo vespertino 

SOfA FIMI FAZENDA JULIO LITflG 

00004 00001 00006077 ctdigoda rota: 211 - tumo matutjno 	 DL 	180,00 	402.38 72428.40 

cOdigo do rota: 212 - tumo vespertino 

CRISTALI EMBOQUEI PIRACEMA 
00005 00001 00006078 anei jovelino ambrozin - tumo integral 	 DL 	180,00 	297.93 53.62740 

cadigo do rota: 203 

EMPOADINHO/ EMPOADO 
00006 00001 00006079 em agricota - tumo vespertino 	 DL 	180,00 	259.78 46.760,40 

cadigo do rota: 302 

Total do Fomecedoi: 361.36440 

Total GerTh: 361.364,40 
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Prefeitura Municipal de Afonso Ctáudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

HISTORICO DE LANCES 

Lote Pregao Presencial N° 00001012020 	Procosso N° 002508/2020 	Abertura 1210312020 08:30 

Ob,teto 

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREsTAcA0 DE sERvIços CONTINUOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA ATENDER Os ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS ETAPAS DE 
EDucAcAo INFANTILE ENSINO FUNDAMENTAL. 

Lote 00001G LOB AL 

RoSe I 

Fomecedor Valor Anteiior Valor ThiS 

COOPERATIVA DE 1R.ANSPORTE DA REGIAO SUDO€STE SERRANA - COOPTAC 361.364,40 361.364,40 

Vencedorn Apds Faso do Lances 

Lao 	 Emprew 
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