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Aos trinta 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, 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 29/2014, para 
“Aquisição de troféus e medalhas”, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Cultura Esporte e Lazer do Município de Vacaria. Compareceu à 
sessão demonstrando interesse em participar do certame a empresa TOTAL 
SPORTS LTDA, representada por Anderson Cordeiro Pirolli, inscrito no RG sob o 
nº 4.182.234. Enviaram antecipadamente ao setor de licitações os envelopes 
contendo documentação e proposta não se fazendo presentes no ato as empresas 
FENICIA IND. COM. TROFÉUS E MEDALHAS LTDA e PRO´SPORT 
PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA. Abertos os envelopes contendo a 
documentação, as mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão e 
presente. Durante as análises verificou-se que a empresa PRO´SPORT 
PROMOÇÕES ESPORTIVA LTDA não apresentou Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) junto ao Município, descumprindo quesito obrigatório para a 
modalidade Tomada de Preços, conforme Lei 8.666/96 e infringindo o edital em 
seus itens 4.11 e 5.1 do edital, sendo INABILITADA no certame. 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 
10/11/14 às 14h. Os envelopes contendo as propostas foram lacrados em um 
único envelope para serem abertos após encerrada a etapa de habilitação. Esta 
ata 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. 


