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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 13/2020
Processo nº 520/2020
Aquisição de 01 Caminhão para a Secretaria de Obras e Transito.
Às nove horas do dia vinte e dois do mês de maio do ano de dois mil e vinte, reuniu-se a
Pregoeira Eleci Campos Ziebell, juntamente à Equipe de Apoio, Jaime Carlos Renck Filho e
Edilson Gonçalves Campos, designados pela Portaria nº 11.684 de 29/01/2019 e 12.375 de
18/03/2020, para credenciamento dos licitantes presentes à sessão. Foram credenciados os
seguintes licitantes:
MASAL SA INDUSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ nº 96.299.219/0001-02, representada pelo
(a) Sr. Marco Andre Abdalah, CPF nº 222.013.600-06.
MECASUL AUTO MECÂNICA SA, CNPJ nº 88.616.776/0002-62, representada pelo (a)
Sr. Josemar Viera, CPF nº 664.149.030-00.
MATTANA VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 32.225.388/0001-15, representada pelo (a) Sr.
Angelo Bauer Rigon, CPF nº 001.108.450-21.
Após o credenciamento, foram recebidos os envelopes de propostas dos licitantes, onde
os mesmos foram abertos e rubricados pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
presentes. Posteriormente a análise da adequação da proposta às exigências edilícias, a
Pregoeira deliberou por classificar os licitantes participantes.
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:
MATTANA VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 32.225.388/0001-15, representada pelo (a) Sr.
Angelo Bauer Rigon, CPF nº 001.108.450-21, foi vencedora do item 01, no valor de R$
239.500,00 (duzentos e trinta e nove mil e quinhentos reais).
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 o licitante participante.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às dez horas e cinco minutos, sendo lavrada
a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, Equipe de
Apoio e licitante presente.
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