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PROCESSO Nº 478/2020
Serviço de borracharia para as diversas Secretarias Municipais.
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte reuniu-se a Pregoeira Eleci
Campos Ziebell, juntamente com sua Equipe de Apoio, Marleidi Massaro de Oliveira Seckler
e Joceli Cassol Silveira, designados pela Portaria nº 11.684, de 29 de janeiro de 2019 e
Portaria 12.245, de 17 de janeiro de 2020, para credenciamento dos licitantes.
Foram credenciados os seguintes licitantes, sendo que os envelopes foram enviados
anteriormente a sessão:
Fabio Souza da Silva - MEI, CNPJ nº 23.090.986/0001-33;
Jeziel Rosa da Silva - MEI, CNPJ n.º 26.020.687/0001-10;
Marcelo Vargas da Rosa - MEI, CNPJ n.º 17.507.577/0001-16.
Após o credenciamento, foram abertos os envelopes de proposta dos licitantes, as
mesmas foram rubricadas pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio. Posteriormente a análise
da adequação das propostas às exigências editalícias, a Pregoeira deliberou por classificar
os licitantes participantes.
Por não haver nenhum licitante presente, não houve sessão de lances, sendo
lançado os valores de cada item conforme tabela anexa, que é parte integrante deste
processo e que vai pelos presentes assinada, sendo que os lances finais são os que
seguem:
Fabio Souza da Silva - MEI foi vencedora nos itens: 05, 10, 11 e 16;
Jeziel Rosa da Silva - MEI foi vencedora nos itens: 03, 04, 09 e 15;
Marcelo Vargas da Rosa - MEI foi vencedora nos itens: 01, 02, 06, 07 e 08.
Não houve cotação para os itens: 12, 13 e 14.
Assim, tendo em vista os menores preços, declarou-se as propostas mais vantajosas
as dos licitantes acima citados.
Julgada aceitável as propostas, aberto os envelopes de habilitação dos licitantes
participantes, rubricados os documentos pela Pregoeira e Equipe de Apoio, e após
verificada a documentação apresentada, a Pregoeira deliberou por habilitar os licitantes
participantes.
Declara-se que os mesmos não manifestaram o interesse de apresentação de
recurso.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às nove horas e trinta minutos, sendo
lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira e
Equipe de Apoio.
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Eleci Campos Ziebell
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_________________________________
Marleidi Massaro de Oliveira Seckler
Equipe de Apoio

_________________________________
Joceli Cassol Silveira
Equipe de Apoio

