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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2020 
ATA Nº. 018/2020 

 
 
Aos treze dias do mês de Agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões da 

Prefeitura Municipal de Ibarama, o PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO, do Município, designados 

pela Portaria nº 409/2018, de 27 de Julho de 2020, reuniram-se pregoeiro e equipe de apoio, com o 

objetivo de abrir e processar a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, de que trata o Edital 

nº. 018/2020, destinado a realizar o transporte e aluguel de container.  

Compareceu à licitação empresa: 

 A empresa Edem Comércio e Transportes Ltda, CNPJ 06.295.941/0001-86, devidamente 

credenciado com seu representante legal sr.: Egildo Antonio Neto, CPF 598.273.350-49 e RG 

06.295.941/0001-86, SSP/RS .  

 

Após o credenciamento da empresa, habilitando seu representante, foi aberto o envelope contendo a 

proposta, o pregoeiro e a equipe de apoio verificam que a empresa atendeu as condições do 

instrumento convocatório e foi habilitada.  O pregoeiro negociou diretamente com a empresa, única 

participante do certame, que foi declarada vencedora. Foi então realizada à verificação do envelope 

contendo os documentos, constatou-se nos documentos que o responsável técnico da empresa 

senhor Engenheiro Leonidas Lazzari Júnior é servidor publico do Município de Ibarama, o que é 

vedado pelo Art. 9°, inciso III da Lei 8.666/1993 de 21 de Junho de1993, assim, a empresa foi 

desclassificada. Nada mais havendo a constar assinam a presente ata o pregoeiro os integrantes da 

equipe de apoio, e o representante da empresa participante. 
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