Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DOS RATOS
Departamento de Compras e Licitações

ATA DE REUNIÃO 198/2017

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze
horas, na sala de Licitações, nesta Prefeitura Municipal, sito ao Largo do Mineiro,
195, reuniu-se a Comissão Municipal de Licitações, designada pela portaria
1193/2017, incumbida de analisar o procedimento licitatório de modalidade
Tomada de Preço 30/2017, referente à COMPRA DE EXTINTORES E PLACAS
DE SINALIZAÇÃO. Foi observado o recebimento de documentação das empresas:
ELIZABETH ALVES HENRIQUES e VINICIUS DE SOUZA – EPP (FAG
COMUNICAÇÃO

VISUAL).

Esta

comissão

após

melhor

análise

das

documentações conforme previsto na ata 196/2017, decide por habilitar a empresa
SANDRA DE LOURDES CAVALLI – ME após parecer do Departamento de
Compras e Licitações confirmando a apresentação do cartão do CNPJ e
requerimento de empresário no seu cadastro. Após análise dos documentos
recebidos da empresa ELIZABETH ALVES HENRIQUES esta comissão mantém a
decisão de desabilitar conforme ata 183/2017, com base no parecer emitido pelo
Contador Fernando Waszaki Fantin CRC/RS 069397/0-7. Após a análise dos
documentos recebidos da empresa VINICIUS DE SOUZA – EPP (FAG
COMUNICAÇÃO VISUAL) esta comissão decide por habilitar a empresa para a
próxima fase. Assim podendo esta Comissão reconsiderar suas decisões conforme
artigo 109 parágrafo 4º da lei 8666/93. Passamos para a fase 2 – abertura da
proposta, que será no dia vinte e três de novembro de dois mil e dezessete, ás
quatorze horas na sala de Licitações. As partes terão ciência desta ata, no sitio
eletrônico do município de Arroio dos Ratos, fonte oficial de informação dos atos
administrativo, conforme lei 3.348/2010. Encerramos a presente sessão e lavramos
a presente ata aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete.
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