
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E

DOCUMENTOS DO EDITAL Nº 039/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021, REGISTRO

DE PREÇOS Nº 016/2021

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, no Centro Administrativo Amantino

Lucindo Montanari, sito à Av. 25 de Julho, nº 202, em Serafina Corrêa, RS, reuniram-se, para a

fase de credenciamento, a partir das oito horas e trinta minutos,  a Pregoeira Michelle Veiga e

Equipe de Apoio,  designados pela Portaria nº 267, de 17 de fevereiro de 2021, incumbidos de

abrir e processar a licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 020/2021, de que

trata o Edital nº 039/2021, que tem por objeto o Registro de Preços de peças automotivas para

máquinas pesadas, pertencentes a frota municipal, a serem adquiridas quando delas o Município

necessitar. A Pregoeira e Equipe de Apoio, nos termos do edital, receberam os documentos para

credenciamento e os envelopes de habilitação e proposta financeira da empresa: 1 – Lufermaq

Equipamentos Rodoviários Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 93.685.709/0001-59, estabelecida

na Av. Central, nº 151, Distrito Industrial, na cidade de Guaporé, RS, neste ato representada pelo

Sr.  Aires Domingos Gheller,  inscrito no CPF sob nº  277.191.110-87. A empresa declara ser

beneficiária  da  LC/123. Os  documentos  de  credenciamento  da  empresa  foi  analisado  e

repassado aos presentes para rubricar, juntamente com os envelopes lacrados. Durante a fase

de credenciamento, não houve manifestação do licitante. A Pregoeira repassou as informações

necessárias  ao bom andamento  do certame.  Ato contínuo,  o  envelope contendo a proposta

financeira  foi  aberto,  a  proposta  rubricada  e  examinada  pela  Pregoeira,  Equipe  de  Apoio  e

licitante  presente.  Na sequência,  os  valores  cotados  foram lançados  no  sistema  e  após,  a

proposta foi integradas ao processo. A sessão foi declarada suspensa para adequação de falha

sistêmica. Fica aprazada para o dia treze de maio do corrente ano, às 9h, a continuidade da

sessão.   Desde já,  os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.  Concluídos os

trabalhos e nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a Ata que, lida e

aprovada, será assinada pelos presentes.
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