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ROCESSO Nº 563/2020

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

1
Aquisição de baterias automotivas para as diversas Secretarias Municipais.
Às nove horas do dia vinte e um do mês de maio do ano de dois mil e vinte reuniu-se a
Pregoeira Eleci Campos Ziebell, juntamente com a Equipe de Apoio, Diego Pansard Alves e Lisane
Brum da Silva, designados pelas Portarias nº 12.245, de 17 de janeiro de 2020 e nº 11.684, de 29 de
janeiro de 2019, para credenciamento dos licitantes presentes à sessão.
Foi credenciada somente a licitante Targa Peças e Acessórios Ltda, CNPJ nº
92.118.488/0001-74, representada pelo Sr. Leonardo Chiot, CPF sob nº 416.653.170-00.
Após o credenciamento, foram recebidos os envelopes de propostas e de habilitação do
licitants. Aberto o envelope de proposta do licitante, a mesma foi rubricada pela Pregoeira, pela Equipe
de Apoio e pelo representante presente. Posteriormente a análise da adequação da proposta às
exigências editalícias, a Pregoeira deliberou por classificar o licitante participantes cujo mesmo
participou da sessão de lances.
Aberta a sessão de lances, foi realizada as ofertas verbais para cada item conforme tabela
anexa, que é parte integrante deste processo e que vai por todos assinada, sendo que os lances finais
são os que seguem:
A empresa Targa Peças e Acessórios Ltda foi declarada vencedora em todos os itens.
Julgada aceitável a proposta, aberto o envelope de habilitação, rubricados os documentos pela
Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos licitante presente, e após verificada a documentação apresentada,
a Pregoeira deliberou por habilitar os licitante.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às nove horas e tinta e seis 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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