
ATA  II DE ABERTURA

REALIZAÇÃO DO PREGÃO

PRESENCIAL Nº 02/2020

PROCESSO Nº 11/2020

Contratação de empresa para locação de veículos (tipo ônibus, micro-ônibus e van)

terceirizados para viagens emergenciais, tanto para o Transporte Escolar e Secretaria

Municipal da Saúde e Assistência Social.

Às nove horas do dia quatro de fevereiro do ano de dois mil e vinte reuniu-se a

Pregoeira Oficial Eleci Campos Ziebell,  juntamente a sua Equipe de Apoio, Joceli Cassol

Silveira, designados pelas Portarias nº 11.684 e nº 11.938 de 12.245, de 29 de janeiro de

2019 e 17 de janeiro de 2019, respectivamente, para abertura do envelope de habilitação da

empresa  colocada  em  segundo  lugar, Transportes  IUNG  Ltda  –  ME,  CNPJ  n.º

89.137.095.0001-01. Presente o representante da empresa, Vanuza Ribeiro EIRELI, CNPJ

14.877.743/0001-59, Sr. Evandro Luis Ribeiro, CPF nº 562.067.630-72; aberto os envelopes

de  habilitação  do  licitante  classificado  em  2º  lugar,  rubricados  os  documentos  pela

Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e  pelo  representante  presente,  e  após  verificada  a

documentação  apresentada,  e  analisado  o  Balanço  Patrimonial  da  empresa  pelos

contadores Jerri Roberto Krugel, e kelem Souza Marim, o que foi considerado aprovado a

Pregoeira deliberou por habilitar o licitante participante.

 Diante  deste fato, a empresa  Transportes IUNG Ltda – ME, CNPJ n.º 89.137.095.0001-

01, foi considerada vencedora do certame.

Antes do inicio da sessão pública o representante da empresa  Vanuza Ribeiro EIRELI,

CNPJ  14.877.743/0001-59,  protocolou  02  envelopes  de  Recurso  Administrativo  das

empresas  Jose Almeida  Brito  –ME  e  da Empresa Margarete  Melo  Batista  da Rosa,  e

informado ao mesmo de que na sessão do dia 31 de janeiro de 2020, os mesmos abriram

mão do prazo recursal. O representante da empresa Vanuza Ribeiro EIRELI,  vem requer

prazo de recurso, alegando que a licitante vencedora, descumpriu alguns itens do Edital.

Aberto o prazo recursal de 3(três) dias,  para que a empresa Vanuza Ribeiro EIRELI se

manifeste.  Foi  solicitado pelo  mesmo,  cópias dos documentos da empresa  Transportes

IUNG Ltda – ME, CNPJ n.º 89.137.095.0001-01.

Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às dez horas e quarenta minutos, sendo

lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira,

Equipe de Apoio e licitante presente.

________________________________

Eleci Campos Ziebell

Pregoeira Oficial
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_________________________________

Joceli Cassol Silveira 

Membro da Equipe de Apoio

______________________________

Vanuza Ribeiro EIRELI

CNPJ 14.877.743/0001-59
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