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Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e 
trinta minutos, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 
11/2014, sob a presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos 
demais membros, reuniu-se, para a sessão de análise e julgamento de recurso 
referente a Tomada de Preços nº 08/2014, para “Aquisição de lâmpadas e 
materiais elétricos”. A Comissão recebeu, tempestivamente, a proposição de 
recurso pela empresa BJR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA, que em síntese requer “a desconsideração da desclassificação dos itens 
01, 02, 03 e 04 pela licitante em razão da marca”. A Comissão a vista dos autos 
verificou a autenticidade das informações do recurso quanto a regularidade da 
certificação do INMETRO da marca cotada pela licitante direto ao próprio site do 
órgão certificador, ao que se denotou que se tratavam legítimas. Trata na verdade 
de um equívoco durante a primeira análise da proposta ao qual a Comissão e a 
Secretaria responsável pelo pedido foram levadas a erro tendo em vista que na 
proposta da empresa BJR consta nos itens 01, 02, 03 e 04 a marca “MARGIRIUS” 
quando o correto é “MAR-GIRIUS”, e pelo erro ortográfico não foi possível 
constatar a certificação. Desta forma a Comissão decide classificar os itens 01, 02, 
03 e 04 da empresa BJR. No entanto, após novas análises das propostas a partir 
deste feito, a Comissão verificou que a classificação dos itens permaneceu 
inalterada, de acordo com o julgamento de ata nº 02/2014. Abre-se a partir desta 
data prazo legal de recurso quanto a este último julgamento. Não havendo 
recurso, as licitantes beneficiadas pela LC 123/06 poderão apresentar nova 
proposta de preços sobre a proposta da empresa Coisarada, de acordo com os 
itens 10.2.3 e 10.2.4 do edital, no dia 25/06/2014 às 8h30min.Esta ata e o mapa 
comparativo de preços encontram-se disponíveis, também, no site do município 
www.vacaria.rs.gov.br e no mural. Nada mais havendo a relatar, eu Ronerson 
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. 


