
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017 
ATA N. º 01/2017 

 
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, a Comissão de 
Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela portaria 
nº. 100/2017, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de recebimento dos 
envelopes contendo propostas, documentações e credenciamento referentes ao Pregão 
Presencial nº 03/2017, cujo objeto é a “Contratação de empresas para transporte escolar” para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Executivo Municipal de 
Vacaria. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o credenciamento e 
envelopes de documentação e proposta. Apresentaram o credenciamento as seguintes empresas: 
 
1 – Alessandro Boff Zoraski (EPP), CNPJ 09.136.899/0001-49, credenciada por ARI ZORASKI, CPF 499.499.850-72; 
2 – IB Transporte Ltda (ME), CNPJ 23.927.538/0001-41, credenciada por Gilson Franzmann, CPF 018.151.020-29; 
3 –Gilbratur Transporte Ltda (EPP), CNPJ 03.058.034/0001-25, credenciada por Vilson de Carvalho Borges, CPF 
629.423.520-00; 
4 – MDC Transporte Ltda (ME/EPP), CNPJ 09.188.494/0001-54, credenciada por Danelise Camargo de Souza Branco, 
CPF 809.387.950-15; 
5 – Orly Martins Transporte Ltda (ME/EPP), CNPJ 05.561.228/0001-74, credenciada por Orly Martins, CPF 
568.965.900-25; 
6 – Transporte Roberto Rodrigues Ltda (ME/EPP), CNPJ 07.857.057/0001-50, credenciada por Roberto dos Santos 
Rodrigues, CPF 097.981.020-53; 
7 – Angelita Alves de Andrade (ME/EPP), CNPJ 26.445.914/0001-50, credenciada por Angelita Alves de Andrade, CPF 
732.595.350-04; 
8 – Osmar Martins (ME/EPP), CNPJ 10.665.190/0001-10, credenciada por Osmar Martins, CPF 593.165.600-63; 
9 –Regina Vieira Guerreiro, CNPJ 26.364.833/0001-25, credenciada por João Carlos Severo, CPF 745.732.840-87; 
10 – Kd Transporte Ltda (ME/EPP), CNPJ 08.516.675/0001-08, credenciada por David Bizotto Passarin, CPF 
969.059.050-20; 
11 – Vieira & Baldin Ltda (ME/EPP), CNPJ 03.669.617/0001-92, credenciada Tiago da Rosa Vieira, CPF 944.730.990-
91; Ressalva-se que a empresa esqueceu da assinatura do contador em sua declaração, porém, conforme CRC, a 
mesma detém em cadastro declaração que é beneficiada pela LC 123/06, que supre o documento que foi apresentado 
em duplicidade. 
12 – Transporte Alvorecer Ltda, (ME/EPP), CNPJ 09.316.832/0001-96, credenciada por Pedro Pereira de Oliveira, CPF 
327.960.800-72; 
13 – Águia Serrana Transporte e Fretamento Ltda (ME/EPP), CNPJ 07.735.535/0001-50, credenciada por Roque José 
Rizzo, CPF 312.416.700-72; 
14 – Fire Tur Transporte Ltda (ME), CNPJ 23.402.552/0001-21, credenciada por Oscar da Silva Souza, CPF 
662.904.650-15; 

 
Após as entregas, todas as empresas foram devidamente credenciadas, declarando-se 
beneficiadas pela LC 123/06, no que tange a licitações. 
 
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, a Comissão de 
Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, nomeado pela portaria 
nº. 100/2017, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o ato de abertura dos 
envelopes contendo as propostas referentes ao Pregão Presencial nº 03/2017.  
 
Dado início a sessão, nenhuma empresa se fez presente no ato. Abertas as propostas, as 
mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão de Licitações e os valores foram 
transcritos para o mapa comparativo de preços em anexo.  
 
A sessão de lances será realizada nas datas consoantes ao edital. Os envelopes contendo as 
documentações foram lacrados em um único envelope. Nada mais havendo a relatar, eu, 
Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade Pregão, encerro a sessão, 
lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e presentes. 


