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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata de reunião realizada às 09:00 horas do dia 10 de Agosto de 2017, na 
sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, junto a Sede do Poder 
Executivo  Municipal,  onde  estiveram  presentes  os  senhores  integrantes  da 
Comissão.

Foi aberta a reunião, informando inicialmente aos presentes o motivo da 
mesma,  em  seguida  foram  conferidos  os  documentos  acerca  da  habilitação  da 
proponentes para o fornecimento do(s) item(s) descritos na licitação de Convite 
número 10/2017.

Para fins de conformidade com as especificações do edital do referido 
certame constatou-se a seguinte qualificação para as licitantes:

Empresa IVONE ELENISE VOOSS:
Habilitada (documentação completa), conforme item 13 do edital.

Empresa VALDIR GRIEGER & CIA LTDA:
Habilitada (documentação completa), conforme item 13 do edital.

Agroindústria SERGIO JOSÉ BABICZ/NAIR SALETE BABICZ:
Restrição  acerca  do  documento  exigido  no  subitem  14.6  do  edital.  O 

referido documento encontra-se em trâmite de expedição, sendo apresentado para 
tal, o “espelho” do mesmo, como comprovação de emissão. Ademais documentos em 
conformidade.

Agroindústria AIRTON JAIRO VITALI/LUCIMAR GIARETTA VITALI
Restrição  acerca  do  documento  exigido  no  subitem  14.6  do  edital.  O 

referido documento encontra-se em trâmite de expedição, sendo apresentado para 
tal, o comprovante de pagamento do mesmo, como comprovação de emissão. Salienta-
se que o referido comprovante data de maio de 2017, ultrapassando 30 (trinta) 
dias para a vistoria. Ademais documentos em conformidade.

Visando o interesse público na contratação, o princípio da economicidade, 
o custo benefício para a administração e a necessidade da aquisição do objeto 
que trata o certame em questão e, estando presentes os representantes da empresa 
VALDIR GRIEGER & CIA LTDA e da agroindústria SERGIO JOSÉ BABICZ/NAIR SALETE 
BABICZ, sendo os quais não optantes por apresentação de recurso em prol da 
supracitada documentação em pendência, abre-se assim 2 (dois) dias úteis para 
interposição recursal, ficando a abertura das propostas marcada para o dia 15 
(quinze) de agosto de 2017.

Nada mais havendo a tratar, e achada dentro dos conformes, os presentes 
assinam a presente ata.

Em 10 de Agosto de 2017. 
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