
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 11/2014 
ATA N. º 01/2014 

 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para a 

sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta referentes ao 

processo Concorrência Pública nº 11/2014, para "Aquisição de Produtos de Varejo, 

Eletroeletrônicos, Eletrodomésticos, Móveis, Informática, Telefonia, Som, Vídeo e Foto, 

Utilidades Domésticas.”, para atender as necessidades de Diversas Secretaria da Prefeitura 

Municipal de Vacaria/RS. Compareceram à sessão demonstrando interesse em participar do 

certame as empresas MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES 

LTDA, representada por Sergio Cenci Sobrinho, inscrito no RG sob o nº 6086722565; e 

MÓVEIS CEARÁ LTDA, representada por José Gilmar de Sousa Mendes, inscrito no RG sob 

o nº 7080638691. Enviaram os envelopes contendo documentação e proposta 

antecipadamente ao Setor de Licitações as empresas UNIMÓVEIS IND. COM. DE MÓVEIS 

ESCOLARES, VERLIN E PIONTKOSKI LTDA, TUBULARTE MÓVEIS LTDA, SCHOOL 

CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES e PAGANELLA & PAGANELLA LTDA, 

não se fazendo presentes no ato. Abertos os envelopes contendo a documentação os 

mesmos foram analisados e rubricados pela Comissão e presentes. Após as análises a 

Comissão considerou todas as licitantes HABILITADAS no certame. Tendo em vista que 

todas as licitantes restaram habilitadas no certame e desistem expressamente do prazo legal 

de recurso, a Comissão decidiu abrir os envelopes contendo as propostas na mesma sessão. 

Abertos os envelopes contendo as propostas, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela 

Comissão e presentes e os valores foram transcritos para o mapa comparativo de preços. 

Dada a palavra às licitantes, manifestou-se o representante da empresa Movesco: A empresa 

manifestou-se quanto ao item 46 da empresa School Center, onde foi solicitado a certificação 

do Inmetro, a qual não foi apresentada pela referida empresa. 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 e presentes. 


