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Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas 
e trinta minutos, 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 das novas propostas 
de preços referentes ao benefício da LC 123/06, análise e reclassificação das 
propostas no processo de 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. Preliminarmente, verificamos 
que por um lapso constou na segunda parte da ata de nº 06/2014 como se os 
itens 143 e 144 houvessem passado para a segunda colocada, Com. de Alimentos 
Andrighetti Ltda, e no entanto, conforme a primeira parte da ata, os referidos itens 
permanecem com a empresa primeiro colocada, Paganella & Paganella Ltda. A 
Comissão recebeu, tempestivamente, a nova proposta de preços referente ao 
benefício da LC 123/06 das seguintes empresas: 1) PAGANELLA & PAGANELLA 
LTDA, que apresentou nova proposta para os itens 06, 14, 16, 28, 40 e 68, 
estando em acordo com o edital a proposta para todos os itens, sendo aceita 
como a nova classificada para estes itens; 2) COMERCIO DE ALIMENTOS 
ANDRIGHETTI LTDA, que apresentou nova proposta para os itens 01, 03, 06, 07, 
17, 55, 59, 68, 76 e 112, estando em acordo com o edital a proposta somente para 
os itens 01, 03, 06, 07, 17, 55, 76 e 112, não sendo considerada a proposta para 
os itens 59 e 68 por estar fora do percentual previsto, e tendo em vista que o item 
06 obteve proposta a menor pela outra licitante beneficiada, a empresa foi aceita 
como nova classificada somente para os demais itens. Durante as análises das 
propostas, a Comissão verificou a ocorrência de empate em dois itens que não 
haviam sido identificados anteriormente, item 107 entre as empresas Dancaris e 
Andrighetti e item 108 entre as empresas Paganella e Andrighetti. A sessão de 
desempate será realizada no dia 05/11/14 às 14h. 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. 


