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“Doe Órgãos, Doe Sangue, Salve Vidas”. 

 

 ATA N° 01 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA FINANCEIRA E HABILITAÇÃO 

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 

 Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de licitações, 

reuniram-se a Pregoeira Daniela Zanatta e a Equipe de Apoio formada pelos servidores Marcelo Zanatta e Débora Veronese,  

incumbidas de dirigir e julgar a licitação modalidade Pregão Presencial nº 005/2015, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UM 

CAMINHÃO NOVO 4X2 COM CAÇAMBA BASCULANTE. A Pregoeira e a Equipe de Apoio receberam o credenciamento das 

empresas e seus respectivos representantes legais. Foi credenciada a empresa: Konrad Caxias Comércio de Caminhões 

Ltda., representada por Jorge Luis Lehmann Carbolin, portador do CPF n° 424.043.550-15. A Pregoeira solicitou a licitante 

credenciada a entrega dos envelopes nº 01 - Proposta Financeira  e nº 02 - Habilitação. Aberta a proposta foi analisada e 

rubricada. A comissão de licitações pode observar que a empresa não atendeu a totalidade do objeto, não constando na 

proposta os “dois cilindros de baixa pressão de 7”, estando em desacordo com o edital. A empresa, através de seu 

representante legal alegou que este sistema é para erguer a caçamba, porém, ou se usa este sistema ou o “pistão frontal” 

que foi cotado pela empresa na proposta financeira, que é inviável. Diante disto a Pregoeira e sua equipe de apoio sugere ao 

Prefeito Municipal a anulação do presente processo e posterior reformulação do objeto, pois desta forma poderia influenciar 

no valor orçado. O envelope de habilitação da empresa permanecerá junto ao Processo até a decisão do Prefeito Municipal. 

Nada mais havendo, encerro o ato licitatório o qual lavrei e com os demais presentes assinam. 

 
 
 
                                                                                     DANIELA ZANATTA 

Pregoeira 
 
  
 
 
                              DÉBORA VERONESE                    MARCELO ZANATTA 
                                 Equipe de Apoio                                                                                         Equipe de Apoio 
 

 

 

Empresa: 

 

KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA. 

 

 

 


