
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2016 
ATA N. º 01/2016 

 
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 
a Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 258/2016, sob a 
presidência de Ronerson Expedito Paim Bueno, acompanhado dos demais 
membros, reuniu-se, para a sessão de recebimento dos envelopes contendo 
documentação e propostas referentes a Tomada de Preços nº 07/2016, que visa 
a “Aquisição de cadeiras, carrinhos de bebê e materiais de cantina.”, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Vacaria/RS. Enviaram antecipadamente os envelopes contendo documentação e 
proposta, não se fazendo presentes no ato, as empresas: MARLI GAZOLA 
GOMES, BORTOLON ELETROFERROS LTDA, COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
ANDRIGHETTI LTDA, ADREIA DE ANDRADE, PAGANELA E PAGANELA 
LTDA, MINATTO E CIA LTDA, ASTOR STAUDT, GABRIELA TORRES 
RAUBER, DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA, DIUNI COMÉRCIO DE UTILIDADES 
LTDA, NJL NEUBARTH E CIA LTDA, KALIDUK COMERCIAL LTDA, RECOM 
SOLUÇÃO COMERCIAL LTDA, DILSO LUIZ FRAPORTI, VERÔNICA MARIA 
FERREIRA DE ALBUQUERQUE, VINCITORE COMERCIO E SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI. Abertos os envelopes contendo a documentação, as 
mesmas foram analisadas e rubricadas pela Comissão. Durante as análises da 
Comissão, verificou a seguinte irregularidade nas documentações apresentadas: A 
empresa MINATTO & CIA LTDA não apresentou o Certificado de Registro 
Cadastral, ou seja, não efetuou o cadastro prévio de sua empresa, exigência da 
Lei 8.666/93 e edital, previsto no item 4.13, sendo, desta forma, considerada 
INABILITADA. As demais licitantes apresentaram toda documentação em 
conformidade com o edital restando 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 21/06/2016 às 09h.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. 
 


