CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018
ATA N. º 01/2018
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, a
Comissão Permanente de Licitações, nomeada pela portaria nº 05/2018, 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 de Registro de Preços nº 04/2018, para “Registro de Preços para
fornecimento de alimentos perecíveis e não perecíveis”, para atender as necessidades do
Executivo Municipal de Vacaria.
Enviaram antecipadamente os envelopes contendo documentação e proposta ao setor de
licitações, não se fazendo presentes no ato, as empresas:
RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA, CNPJ 00.358.519/0001-46;
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DOCES E CONSERVAS CARRARO LTDA, CNPJ
05.578.808/0001-74;
PAGANELA E PAGANELA LTDA, CNPJ 04.652.288/0001-30;
ZILÁ MARIA DAMBRÓS, CNPJ 21.444.300/0001-30;
CRISTIANO TREVISAN, CNPJ 14.839.976/0001-67;
EMERSON ZENOBIO ORSI VARGAS, CNPJ 10.953.422/0001-35;
Estava presente, demonstrando interesse em participar da sessão a empresa:
PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 24.170.620/0001-37, representada por Walter
Ernest Ahlf, inscrito no CPF 425.338.219-34 e RG 1270667.
Abertos os envelopes contendo a documentação as mesmas foram analisadas e rubricadas
pela Comissão e presente. Após as análises a Comissão considerou todas as licitantes
HABILITADAS no certame.
Abre-se o prazo legal para eventual interposição de recurso. Não havendo recurso, as
propostas serão abertas no dia 04/12/18 às 9h. 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.

