COMUNICADO
Prezados colaboradores, clientes e parceiros,
Fundada em 1962, a empresa Rodoviário Morada do Sol, conhecida como Morada Logís ca,
tem atuado, há quase 60 anos, no mercado de Transportes e Logís ca, em parcerias com
grandes clientes dos Segmentos de Agronegócio, Gases do Ar, Combus veis, Químicos e
Siderurgia, entre outros.
Ter a SEGURANÇA como o principal pilar das suas operações e as melhores prá cas de
Governança Corpora va, implementadas desde 2007, fez da Morada, uma empresa
reconhecida e respeitada pelo mercado. As cer ﬁcações de ISO9001, Transqualit, SASSMAQ e
ISO39001 garantem total aderência às leis vigentes e uma busca constante pelas melhores
prá cas.
O planejamento focado no longo prazo, a disciplina ﬁnanceira, os constantes inves mentos em
tecnologia e principalmente, o foco na capacitação de nossos colaboradores, nos permi ram
crescer de maneira constante e sustentável ao longo dos anos. A vontade de melhorar sempre
e a conﬁança no futuro, nos permite seguir em frente e ousar.
Temos a sa sfação de informar a todos que no úl mo dia 31 de julho de 2020, a Morada
Logís ca adquiriu 100% das Cotas da Liran Transportes e Logís ca Ltda. A par r de agora,
juntos, usaremos toda a qualidade e experiência desenvolvida pela Liran ao longo de 20 anos
para expandir nossas operações para o segmento de Higiene e Limpeza, Nutrição Animal,
Alimen cio, entre outros.
Aproveitaremos as sinergias para produzir mais e oferecer ao mercado um por ólio completo
de serviços, com transporte, armazenagem, distribuição e gestão. Queremos oferecer aos
nossos clientes, segurança, qualidade e eﬁciência em todas as etapas do processo logís co.
Agradecemos a todos que tornaram esse momento possível e reforçamos as nossas boasvindas a colaboradores, clientes, parceiros e amigos do me Liran.
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