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Aos nove dias do mês de outubro 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 propostas referentes a Concorrência Pública nº 19/2014, para “Aquisição de 
material gráfico”, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 
Compareceram à sessão demonstrando interesse em participar do certame as 
empresas OFF SET GRÁFICA E BRINDES, representada por Luis Carlos Armiliato, 
inscrito no RG sob o nº 5070732085, GABRIEL LUCAS RICHARTZ, representada 
pelo próprio, inscrito no RG sob o nº 5079913157, DR GRAF GRÁFICA E EDITORA 
LTDA, representada por Dejalma Flôres Rodrigues, inscrito no RG sob o nº 
5058108381, AMIGRAF GRAFICA LTDA, representada por Marcos Alencar Kramer, 
inscrito no RG sob o nº 7036645187, e MARKA EDITORA GRÁFICA LTDA, 
representada por Armando Donin, inscrito no RG sob o nº 9023708044. Enviou 
antecipadamente ao setor de licitações os envelopes contendo documentação e 
proposta não se fazendo presente na sessão a empresa PERFIL GRÁFICA E 
EDITORA LTDA. Abertos os envelopes de documentação os mesmos foram 
analisados e rubricados pela Comissão e presentes. Durante as análises da 
documentação apresentada pelas licitantes constatou-se apenas que a empresa Perfil 
apresentou a Certidão de Regularidade com o FGTS com data de validade vencida, 
mas tendo em vista a mesma ter se declarado beneficiada pela LC 123/06, caso venha 
a ser julgada vencedora, será aberto o prazo legal para regularização do referido 
documento fiscal, na forma da lei e suas alterações, e item 2.3.8 do edital, sob pena 
de inabilitação no certame. Registra-se ainda que durante a própria sessão foi enviada 
pela empresa Perfil novo documento fiscal de FGTS com situação REGULAR. Desta 
forma foram consideradas todas as licitantes HABILITADAS no certame. Tendo em 
vista restarem todas as participantes habilitadas e desistirem 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 transcritos os valores para o 
mapa comparativo de preços. Durante as análises verificaram-se a ocorrência de 
empates nos itens: item 05 entre a empresa Amigraf e Gabriel, itens 14 e 30 entre DR. 
Graf e Perfil, e item 28 entre Dr. Graf e Marka. A sessão de desempate será realizada 
no dia 10/10/14 às 9h. Esta ata encontrar-se-á 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 presentes. 


