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Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, a 
Comissão de Licitações de Pregão Presencial, sob a presidência de Ronerson Bueno, 
nomeado pela portaria nº. 05/2015, acompanhado dos demais membros, reuniu-se, para o 
ato de recebimento dos envelopes contendo propostas e documentações referentes ao 
Pregão Presencial nº 37/2015, cujo objeto é a “Contratação de empresa jornalística, 
imprensa escrita, de circulação local” para atender as necessidades do Executivo Municipal 
de Vacaria. Dado início a sessão, as licitantes entregaram ao Pregoeiro o credenciamento e, 
após análise dos mesmos, os seus envelopes contendo proposta e habilitação. Participam 
deste certame as empresas: HERBERT HASSE JUNIOR, representada pelo próprio, 
inscrito no RG sob o nº 6045491922; FELINI & DIAS LTDA, representada por Joacir Dias 
de Chaves, inscrito no RG sob o nº 1064984147; e EMPRESA JORNALÍSTICA 
VACARIENSE LTDA, representada por Analu Loss, inscrita no RG sob o nº 9053770559. 
Registra-se que as empresas apresentaram declaração de que se enquadram como 
ME/EPP, estando desta forma beneficiadas pela LC 123/06. Durante a abertura da sessão, 
verificou-se pelo pregoeiro que, por um lapso, não foi mencionado no edital a descrição de 
quantidade mínima de tiragens a ser efetuada pelas licitantes, este lapso inviabiliza uma 
disputa equânime entre as empresas, pois as mesmas não sabem quantas edições serão 
produzidas pelo concorrente, bem como traz prejuízos a Administração que não teria a 
noção de abrangência do serviço, não alcançando o fim a que se propunha. Desta forma, o 
Pregoeiro decide ANULAR o presente certame. Abre-se o prazo legal de recurso. Os 
representantes das licitantes manifestaram-se abrindo mão do prazo recursal. Desta forma, 
os documentos de habilitação e propostas foram devolvidos aos licitantes. Nada mais 
havendo a relatar, eu, Ronerson Bueno, Presidente da Comissão de Licitações, modalidade 
Pregão, encerro a sessão, lavrando a presente ata, que lida e achada conforme, vai 
assinada por mim e presentes. 


