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ATA N. º 01/2014 

 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, a 
Comissão Permanente de Licitações, sob a presidência de Ronerson Expedito Paim 
Bueno, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, a sessão de recebimento, análise 
e abertura dos envelopes de documentação e propostas referentes à Tomada de Preços 
nº 07/2014, para “aquisição de material de construção” para atender as necessidades das 
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Habitação e 
Regularização Fundiária e Defesa Civil do Município de Vacaria/RS. Esteve presente na 
sessão demonstrando interesse em participar do certame as empresas Z.C. MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO LTDA, representada por Cleber Sartor Fernandes, inscrito no RG sob 
o n° 1020399794; JOSÉ CLODOMIRO ALMEIDA DE VARGAS, representada pelo 
mesmo, inscrito no RG sob o n° 1009405331; DANIEL TIAGO DOS SANTOS - ME, 
representada pelo mesmo, inscrito no RG sob o n° 9074851461; LINO MARCON, 
representado pelo mesmo, inscrito no RG sob o n° 1009604123; BJR COMERCIO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, representada por Reni Dossin, inscrito no RG 
sob o n° 9008985781; ANTONIO MARCOS FIORI CONSTRUÇÕES EIRIELI, 
representado por Greice de Fátima Santos Silva, inscrita no RG sob o n°1074765239. 
Enviaram antecipadamente ao setor de licitações os envelopes contendo documentação e 
propostas as empresas RIGON & BORGES LTDA, SIRLENE MEDEIROS DE ABREU, 
GUSTAVO ZORTEA - ME e COMERCIAL A.L.D. LTDA, não se fazendo presentes no 
ato. Abertos os envelopes de documentação os mesmos foram analisados e rubricados 
pela Comissão e presente. Conforme o edital, estão aptas a darem lances no item 01, 02 
e 03, somente as seguintes empresas: RIGON & BORGES LTDA, Z.C. MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA, DANIEL TIAGO DOS SANTOS – ME, COMERCIAL A.L.D. 
LTDA, . As demais, conforme edital, caso tenham cotado os referidos itens, terão os 
mesmos desclassificados por não ter apresentado a documentação do item 4.10, ou por 
tê-los apresentado irregularmente. Nenhuma empresa resolveu se manifestar. Após as 
análises a Comissão considerou todas as empresas habilitadas. Abre-se a partir desta 
data o prazo de Lei para eventual interposição de recursos. Não havendo recurso, a 
data de abertura dos envelopes contendo as propostas será dia 07/04/2014, às 14h. Os 
envelopes contendo as propostas foram lacrados em um único envelope para serem 
abertos após encerrada a etapa de habilitação. Esta ata encontra-se disponível, também, 
no site do município www.vacaria.rs.gov.br e no mural. Nada mais havendo a relatar, eu 
Ronerson Expedito Paim Bueno, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, 
encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada 
pelos membros da Comissão de Licitações e presentes. 


