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Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às nove 
horas, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 06/2015, 
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 18/2015, para 
“Aquisição de equipamentos, móveis, eletroeletrônicos e eletrodomésticos”, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 
Secretaria Municipal de Saúde. Enviaram antecipadamente os envelopes 
contendo documentação e proposta, não se fazendo presentes no ato, as 
empresas: SITE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, ALF COMÉRCIO 
DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, COMERCIAL DE MÓVEIS MÁQUINAS 
APARELHOS E UTENSÍLIOS HUMAITÁ LTDA, SCHOOL SHOP MÓVEIS E 
EQUIPAMENTOS LTDA, RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA, VERLIN E 
PIONTKOSKI LTDA, A. J. CALDERAN E CIA LTDA e PAGANELLA & 
PAGANELLA LTDA. Abertos os envelopes de documentação as mesmas foram 
analisadas e rubricadas pela Comissão. Durante as análises verificou-se 
irregularidade na documentação apresentada pela empresa A.J. Calderan e Cia 
Ltda, que apresentou as declarações de conformidade com o art. 7º, inc. XXXIII da 
CF/88 c/c art. 27, inc. V da Lei 8.666/93 e de idoneidade sem a assinatura do 
responsável, infringindo assim os itens 2.1.2 e 2.1.3 do edital, sendo assim 
INABILITADA. As demais licitantes apresentaram a documentação em 
conformidade com o edital estando HABILITADAS no certame. Abre-se a partir 
desta data o prazo legal para eventual interposição de recurso. Não havendo 
recurso, os envelopes de propostas serão abertos no dia 07/12/2015 às 14h. Os 
envelopes contendo as propostas foram lacrados em um único envelope para 
serem abertos após encerrada a fase 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 Expedito Paim 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. 
 


