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Pregão Presencial: PR05/2021 

EMISSÃO: 02/02/2021 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para o 

transporte de estudantes/acadêmicos de Peritiba à Concórdia, bem como para o transporte de idosos 

e hipertensos do interior para o centro do município e vice-versa conforme itens, condições, 

itinerários/percursos constantes no Anexo I deste edital. 

 

ATA DE HABILITAÇÃO 
 

No dia 15/02/2021, às 08h30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 31/2021 de 01/02/2021, para dar 

continuidade na Licitação nº. PR05/2021, na modalidade de Pregão Presencial. 

 

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comissão e representante(s) da(s) empresa(s) 

abaixo: 

 

Representante Empresa 

Paulo José Gosenheimer GOSENHEIMER & CIA LTDA ME 

Lidavina Zago Tezori LUBRIFICANTES PERITIBA LTDA 

 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, 

por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da 

comissão: 

 

Todas as empresas apresentaram os documentos de habilitação conforme solicitado em edital. A 

empresa LUBRIFICANTES PERITIBA LTDA apresentou a certidão de antecedentes criminais dos 

motoristas na esfera Federal, a comissão solicita a apresentação da certidão de falência na esfera 

estadual em 1º e 2º grau (e-saj e e-proc) e em 2º grau, sendo que os documentos solicitados 

deverão ser apresentados em até 2 (dois) dias úteis. 

 

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes. 

 

Peritiba-SC, 15/02/2021. 

 

Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 

_____________________________________ 
Paulo José Gosenheimer 

GOSENHEIMER & CIA LTDA ME 

 
_____________________________________ 

Lidavina Zago Tezori 
LUBRIFICANTES PERITIBA LTDA 

 

 

 

_____________________________________ 
Pregoeiro 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 

 
_____________________________________ 

CESAR DE ALMEIDA 
 

_____________________________________ 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
 

_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 
 

_____________________________________ 

ADEMAR GRAVE 
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_____________________________________ 

GABRIEL GUILHERME CHINELATTO NISSOLA 


