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ATA DE SESSÃO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 
009/2019.  

Objeto: Contratação de empresa para execução de transporte 
contínuo de estudantes, modalidade fretamento. 

Às 10:00 horas do dia 16 de janeiro de 2.020, reuniram se na sala de 

licitação os membros da comissão permanente de licitações nomeada pela 

portaria 373/19 sob a presidência da Sra. Denise Milchert Lambiazzi e 

membros Regis Alexander Bueno Silva e Marina Isabel Queiroz dos Santos 

para julgamento da documentação apresentada pelas empresas participantes 

do certame. 

Após análise da documentação das duas empresas participantes e dos 

tópicos mencionados na ata de abertura pela empresa Jundiá Transportadora 

Turística Ltda contra a empresa Trans Nill Transportes em Geral Ltda - EPP a 

CPL resolve: 

1) Falta comprovação de regularidade fiscal com as fazendas Federal 

e Municipal, aplica-se o disposto no item 6.6.2 do edital; 

2) Foi apresentado garantia de licitar exigida no item 6.3.5 do edital; 

3) Apresentou atestados de capacidade técnica superiores ao 

solicitado no item 6.5.1 do edital quesitos b e c, apenas no quesito 

a foi inferior ao solicitado, CPL julga aceitável; 

4) Procuração assinada pelo Sócio administrador dá plenos poderes ao 

procurador Sr. Adinã Maciel da Silva "...praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame em nome da outorgante e tudo mais 

que for licito e necessário para o fiel e cabal cumprimento do 

presente mandato..." 

5) Firma reconhecida no Anexo IV da assinatura idêntica nos demais 

anexos. 

6) Balanço apresentado. 
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Portanto esta CPL resolve HABILITAR as empresas Jundiá Transportadora 

Turística Ltda e Trans Nill Transportes em Geral Ltda EPP para 

prosseguimento do certame licitatório concedendo o prazo recursal e 

posterior publicação de abertura dos envelopes proposta. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente sessão, 

e esta ATA vai assinada por todos os presentes. 

\-}llííiC. 4 C Lt, 
Denise Milchert Lambiazzi 

Presidente 

Règis Alexander Bueno Silva 	Mar 	 Queiroz dos Santos 
Membro 	 Membro 
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