
TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014 
ATA N. º 01/2014 

 
 
Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, 
a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 11/2014, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhada dos demais 
membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de 
documentação e propostas referentes a Tomada de Preços nº 15/2014, para 
“Contratação de empresas para a execução de poços artesianos”, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Esteve 
presente na sessão demonstrando interesse em participar a empresa PFG 
POÇOS ARTESIANOS LTDA, representada por Márcio Parisotto, inscrito no RG 
sob o nº 3572075. Enviou antecipadamente os envelopes contendo documentação 
e proposta ao setor de licitações a empresa CANOVA E CANOVA LTDA, não se 
fazendo presente no ato. Abertos os envelopes de documentação os mesmos 
foram analisados e rubricados pela Comissão e presente. Dada a palavra para 
manifestação do representante da licitante presente: I – A empresa PFG Poços 
Artesianos manifestou-se quanto a documentação apresentada pela empresa 
Canova e Canova Ltda em relação a divergência do capital social da Certidão do 
CREA e o Contrato Social, pois segundo consta na própria certidão do CREA esta 
perderá sua validade caso ocorra alguma alteração ou divergência de informação. 
A Comissão de Licitações proferirá sua decisão quanto à habilitação das 
participantes, após a análise minuciosa da documentação apresentada. Após sua 
decisão será aberto o prazo de recurso, na forma do Artigo 109 da Lei 8.666/93. A 
abertura dos envelopes de propostas ocorrerá após o julgamento da fase de 
habilitação. 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 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 
presente. 


