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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
Setor de Licitações e Contratos

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2020
Processo nº 113/2020
Aquisição de dois veículos novos para a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente,
através do Convenio nº 890.198/2019.
Às nove horas do dia três do mês de março do ano de dois mil e vinte reuniu-se a
Pregoeira Eleci Campos Ziebell, juntamente à Equipe de Apoio, Marleidi Massaro de Oliveira
Seckler e Diego Pansard Alves, designados pela Portaria nº 11.684 de 29/01/2019 e 12.245 de
17/01/2020, para credenciamento do licitante presente à sessão.
Foi credenciado o seguinte licitante:
Comercial Sul Veículos Ltda, CNPJ nº 88.364.286/0001-35, representada pelo Sr.
Valmor Alcione Bilha, CPF nº 594.276.040-34;
Após o credenciamento, foi recebido o envelope de proposta do licitante, onde o mesmo
foi aberto e rubricado pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo representante presente.
Posteriormente a análise da adequação da proposta às exigências edilícias, a Pregoeira
deliberou por classificar o licitante participante.
O valor unitário foi lançado em Planilha de Lances, que é parte integrante deste processo
e que vai por todos assinada, sendo que o lance final é o que segue:
Comercial Sul Veículos Ltda foi vencedora do item 01.
Assim, tendo em vista o menor preço por item, declarou-se a proposta mais vantajosa
para a Administração Municipal, a do licitante acima citado. Julgada aceitável a proposta, aberto
o envelope de habilitação do licitante, rubricados os documentos pela Pregoeira, Equipe de
Apoio e pelo representante presente, e após verificada a documentação apresentada, a
Pregoeira deliberou por habilitar a licitante participante.
Declara-se que o licitante não manifestou o interesse de apresentação de recursos.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às nove horas e vinte 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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__________________________________
Marleidi Massaro de Oliveira Seckler
Equipe de Apoio

__________________________________
Diego Pansard Alves
Equipe de Apoio

____________________________________
Comercial Sul Veículos Ltda
CNPJ nº 88.364.286/0001-35

