
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL 001/2017

G\SLATIVO r.,,? 4"'.
As nove horas do dia dezesseis de março de dois mil e dezessete
O-'~ /." - t-_"

reuni4~se a Comissão de Apoio e o Pregoeiro para .abertura dos
~V \-. . "-;'""\.tra:b~lhos referente ao Pregão Presencial 00lj2017"""Foram•..•. "

credenciadas as Empresas: Elenir S. H. da Costa - ME; Guilhermet, ".' -r
Xãvier Piva ME; Nathan Torres Luize - EPP; Eduardo Rita Bem ~

EPP e Gabriela Torres Rauber -EPP. Não foi credenciada a empresa. .,
JP Cavedon Soares - ME, pelo fato de a mesma estar impedida de

"," .
participar de Processos Licitatório.s nô~ termos do art. 28 da Lei

, , .
"

adjudicação e

1
500-000 - CA INHOIRS
CNPJ,89.965.222/0001-52

Estadual nO 13.191/03 c/c o art. 7' da lei 10.520/02 pelo período de
"~o J

09/01/2017 a 09~04/2017, segundo dados informados pelo site
, ", '

(http://www.celic.r.s.gov.br/uploads / 148966603SSite_Empresas_
, \ ' "

Incluidas--,nÓ_CFIL_RS~impedidas_de.Jicitar_pela_CELIC_16.03.17.
/, '.....• ',.,. ,"

pdf). Aberto as propostas,f~a.l).ceITaso pregoeiro abriu'\ sessão de
\... / ) •.•.' """'-- /. , ,

lances ond~ saíram vencedoras as.empresas: Elenir S. H, da Costa -
ME nos it~:'(3, 5, ;:;8;:JO,.11,12, 13, l~Y2Õe23), Guilherme Xavier I" ----,'
Piva - ME nos itens:.(9, J7, 19 e 24), Nathdll'Torres Luize - EPP nosr' .~...-., "l~
itens: (1, 2, 4, 14,'16,1' 1_8;'21~e22) e .Gàbriela'Torres Rauber - EPP o

lo".. '.••.•..
item 6. Na análise da dOCUilll.."Iltaçãoo Pregoeiro e a Comissão de

Apoio consideram todas as empresas habilitadas e encaminha o
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homologação tendo em vista que conforme descrito no edital no item

9 tem direito a apresentação de recursos os Licitantes presentes os

quais abrem mão do prazo rccursal. Sem mais nada a constar, vai
• ~ ~ '"':;-It .,

encerrada a presente "ata, assit:tada pêlo Pregoeiro e a Comissão de
,; L""- - ",.,;,r,

~

po~r,z~lzess:;. dem~çodedoisrh~~~essete.~

!i{J' lu ~. •0/(\
(Vj" l' .' c "':o

ti' ~
I
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