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PROCESSO Nº 163/2019

Contratação de empresa para locação de veículos e maquinários para manutenção das
atividades do DMER (COTA RESERVADA DE 25%).
Às quatorze horas do dia quinze do mês de março do ano de dois mil e dezenove
reuniu-se a Pregoeira Eleci Campos Ziebell, juntamente à Equipe de Apoio, Emanuele
Marcuzzo,

designadas

pela

Portaria

nº

11.409

e

11.410

de

20/06/2018,

para

credenciamento do licitante presentes à sessão.
Foi credenciado o seguinte licitante:
Moro Construções Eireli- EPP, CNPJ nº 11.996.259/0001-50, representada pelo Sr.
Giordano Posser Moro, CPF sob nº 802.685.440-34.
Após o credenciamento, foi recebido o envelope de proposta do licitante. Aberto o
envelope de proposta, a mesma foi rubricada pela Pregoeira, pela Equipe de Apoio e pelo
representante presente. Posteriormente a análise da adequação das propostas às
exigências editalícias, a Pregoeira deliberou por classificar o licitante.
Aberta a sessão de lances, o licitante optou por não ofertar novo lance, mandendo
ass o valor unitário inicialmente ofertado, sendo:
Moro Construções Eireli- EPP foi declarada vencedora no item 01 com o valor de
R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais) por hora máquina. Assim, tendo em vista o
menor preço, declarou-se a proposta mais vantajosa a do licitante acima citado.
Julgada aceitável as propostas, aberto o envelope de habilitação do licitante
participante, rubricados os documentos pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo
representante presente, e após verificada a documentação apresentada, a Pregoeira
verificou que a empresa Moro Construções Eireli apresentou a certidão solicitada no item
7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL, alínea “d ” com a data de validade expirada deste modo,
a pregoeira abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação do documento para fins
de habilitação da licitante citada. Assim a empresa Gonçalves e Netto Ltda – EPP foi
declarada habilitada, após a verificação dos documentos apresentados por todos os
presentes
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às quatorze 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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_________________________________
Emanuele Marcuzzo
Equipe de Apoio
________________________________
Moro Construções Eireli- EPP
CNPJ nº 11.996.259/0001-50

