
ATA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032 /2020  PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIAL, 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020 DO MUNICÍPIO DE PAIAL. Aos nove dias do mês de 

junho de dois mil e vinte às 09h, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Paial - SC, sito 

na Rua Goiás, nº 400, reuniram-se o pregoeiro e equipe de apoio designados, senhor 

Pregoeiro, Renan Vizzoto,  Jonatans Bender e, Amauri Auziliero Equipe de Apoio, para 

efetuarem o credenciamento dos participantes do Processo Licitatório nº.32/2020, Pregão 

Presencial nº. 013/2020, objetivando AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE, em 

atendimento a Prefeitura Municipal de Paial, conforme especificações constantes no ANEXO I– 

TERMO DE REFERÊNCIA. Apresentaram documentos referente ao credenciamento e 

envelopes deProposta de Preços e Documentação as empresas: J F CAÇAMBAS LTDA ME 

representada por Rogerio Bissoni de Souza; LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS, sem representantes no certame; e, VERSATIL IMPLEMENTOS 

RODOVIÁRIOS LTDA,  representada por Renan Carlos Marmentini.  Ato contínuo o Pregoeiro 

efetuou a verificação do atendimento à Lei nº. 10.520/2002, e verificou que as licitantes 

atenderam à disposição da Lei.Prosseguindo com o certame licitatório, aberto os envelopes de 

proposta de preços, conferidos, rubricados os documentos neles existentes, e registrados no 

sistema COMPRAS. Aberto os lances conforme determina a Lei nº. 10520/2002. Encerrado os 

lances ficou classificado conforme segue a empresa: J F CAÇAMBAS LTDA ME sagrou 

vencedora pelo VALOR de R$ 46.900,00. Após a classificação, prosseguiu-se para a abertura 

dos envelopes de documentação das licitantes vencedoras dos itens do certame; Os envelopes 

foram abertos, os documentos neles contido foram rubricados pelos licitantes presentes, pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio; da analise da documentação, restou em HABILITAR a empresa 

vencedora por cumprir os requisitos do edital; O senhor Pregoeiro intima os Participantes do 

certame a colocar na nota fiscal o número do processo e o número do Contrato e manter a 

regularidade das certidões negativas de débitos com a Municipalidade. Os documentos que 

foram emitidos via internet terão sua autenticidade verificada nos respectivos sites. Aberto 

espaço pelo Pregoeiro para intenção de interpor recurso, não houve manifestação. Nada mais 

havendo a tratar foi encerrada a presente sessão lavrando-se esta Ata que vai assinada pelo 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e licitantes presentes. Esta ata será publicada nesta data no Mural 

da Prefeitura Municipal de Paial, lançada na internet, www.paial.sc.gov.br e entregue 

pessoalmente aos licitantes presentes.  

Comissão 

Renan Vizzoto _______________________________ Pregoeiro 

Amauri Auziliero ________________________________________ Membro 

Jonatans Bender ______________________________________ Membro 

Licitantes 

J F CAÇAMBAS LTDA ME ________________________ 

LIBREMAC AMBIENTAL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS _____________________ 

VERSATIL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ______________________ 


