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Aos vinte e nove 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 análise e julgamento dos documentos de 
habilitação referentes a Concorrência Pública de Registro de Preços nº 
03/2014, para “Aquisição de alimentos (perecíveis e não perecíveis)”, para atender 
as necessidades do Executivo Municipal de Vacaria. Durante as análises verificou-
se a ocorrência de irregularidades na apresentação dos documentos de duas 
licitantes, sendo elas: I - Empresa CARINA APARECIDA DA SILVA, a qual 
apresentou cópia do balanço social referente ao ano calendário 2014, ou seja, 
sem ser do exercício financeiro anterior conforme Lei nº 8.666/93, sem constar, 
também, o DRE referente ao exercício financeiro anterior, estando em 
desconformidade com o item 2.4.2 do edital, sendo considerada INABILITADA; II 
– A empresa AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA, apresentou cópia do balanço social referente ao exercício financeiro ano 
calendário de 2013, porém apresentou as cópias da Certificação de entrega digital 
pelo SPEED, com termos de abertura e encerramento referente ao exercício 
financeiro ano calendário de 2012, portanto, irregular, estando em 
desconformidade com o item 2.4.2 do edital, sendo considerada INABILITADA. As 
demais licitantes apresentaram a documentação de acordo com o instrumento 
convocatório sendo consideradas HABILITADAS no certame. Abre-se a partir 
desta data o prazo legal para eventual interposição de recurso. Não havendo 
recurso, a abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada no dia 
08/10/2014 às 9h. 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. 
 


