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Aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze 
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 18/2014, para 
“Aquisição de material de cantina”, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Enviaram antecipadamente ao setor de licitações os 
envelopes contendo documentação e propostas, não se fazendo presentes na 
sessão, as empresas R.S.M DE SOUZA LEÃO, N.J.L. NEUBARTH & CIA LTDA, 
PAGANELLA & PAGANELLA LTDA, PAULO CESAR MARANA 
TRANSPORTES, MARLI GAZOLLA GOMES, COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
ANDRIGHETTI LTDA e ALINE DE OLIVEIRA SOUZA. Abertos os envelopes de 
documentação as mesmas foram analisados e rubricados pela Comissão. Durante 
as análises da documentação apresentada pelas licitantes constatou-se 
irregularidade no balanço social apresentado pela empresa Aline de Oliveira 

Souza, o qual não se encontra em conformidade com o item 2.4.1 do edital, 
apresentando divergência entre o ativo e passivo, bem como não foi apresentada a 
cópia dos demonstrativos dos resultados do exercício, e sendo assim a licitante foi 
considerada INABILITADA. As demais licitantes apresentaram a documentação 
em conformidade com o edital, sendo consideradas HABILITADAS no certame. 
Abre- se a partir desta data o prazo legal para eventual interposição de recurso. 
Não havendo recurso, os envelopes contendo as propostas das licitantes 
habilitadas serão abertos no dia 27/10/14 às 14h. Os envelopes contendo as 
propostas foram lacrados em um único envelope para serem abertos após 
encerrada a etapa de habilitação. 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. 


