
Prefeitura Municipal de Floriano Peixoto
01.612.289/0001-62

RUA ANTONIO DALL'ALBA - 99.910-000 - Floriano Peixoto/RS

ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº: 42/2015

Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de preços 
e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial.

Objetivo da Licitação:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE TRABALHADORES.
ÀS 09:00 horas do dia 30 de Setembro de 2015. , na sala da comissão permanente 

de  licitações,  reuniram-se  o  Pregoeiro  Oficial  e  sua  equipe  de  apoio,  e  o(s) 
representante(s) da(s) empresa(s) interessada(s) em participar do certame.

Participantes do Pregão:
Empresa: LEONETUR TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 04.994.543/0001-22
Representante Legal: ANESTOR SANZOVO
CPF: 093.441.360-68             

Realizado  o  credenciamento  da(s)  empresa(s),  procedeu-se  a  abertura  do(s) 
envelope  01 –  contendo as  propostas de  preços. O  Pregoeiro e  Equipe de  Apoio, 
analisaram  a(s)  descrição(ões)  do(s)  item(ns)  ofertado(s)  pela(s)  empresa(s), 
decidindo  pela  classificação  da(s)  proposta(s).  O(s)  representante(s)  da(s) 
empresa(s) participante(s) declarou(aram) que a(s) proposta(s) está(ão) plenamente de 
acordo com o Edital.

As seguinte propostas foram apresentadas:
Item: 1 - 12,0000 UN - SERVICOS DE TERCEIROS
LEONETUR TRANSPORTES LTDA..... = R$ 3.745,1400 

Sessão de Lances:
Item: 1 - 12,0000 UN - SERVICOS DE TERCEIROS
LEONETUR TRANSPORTES LTDA..... = R$ 3.745,1400 Valor Final 

Lances Complementares:

Procedeu-se  a  abertura  do  envelope  02  –  contendo  a  documentação  da(s) 
licitante(s) vencedora(s) que foi(ram) analisada(s) pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
O Pregoeiro decidiu pela habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame. Não 
houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata à(s) empresa(s) 
que solicitar(em).

Observações do Pregão: Salientamos que a empresa Leonetur Transportes Ltda – 
Me, não apresentou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 
Federais  e a  Dívida Ativa  da União,  mas foi  habilitada com  restrição devido  a 
apresentação de Declaração de Microempresa, e terá o prazo de  5 (cinco) dias úteis, 
prorrogavéis por igual período, para apresentação da referida certidão, conforme a 
Lei Complementar n° 123/2006.
Ressaltamos que lançamos no sistema somente 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da proposta, referente ao pagamento de responsabilidade do município, sendo que os 
outros 50% (cinquenta por cento) são de responsabilidade da empresa  Peccin S.A., 
conforme descrito no item 12.1.3 do edital.

Floriano Peixoto, 30 de Setembro de 2015.
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Geisieli Fátima Gallina

Pregoeiro



___________________________________
Anderson Stempczynski
Membro da Comissão

___________________________________
Maristela Regina K.Caus

Membro da Comissão

___________________________________
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