
ATA CNC 03/2014 
 

Aos DEZ dias do mês de DEZEMBRO de DOIS MIL E QUATORZE, reuniu-se Comissão 
Permanente de Licitações, para dar andamento aos autos do processo licitatório nº CNC 03/2014, 
modalidade CONCORRÊNCIA, visando a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, do setor 
Indústrias, Agro-indústrias, Setor Logística e/ou Distribuição de materiais e produtos para ingresso na 
ÁREA INDUSTRIAL conforme Objeto descrito na Cláusula 1 deste Edital e anexos. 

De acordo com regras constantes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações foi publicado extrato 
do edital junto ao seguinte órgão de publicidade: JORNAL  MAIS NOTÍCIAS E CIA. (23 DE 
OUTUBRO de 2014),  JORNAL CIDADES ( 22 DE OUTUBRO de 2014) e DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO (22 DE OUTUBRO de 2014)  sendo também afixada cópia do ato convocatório junto ao mural 
deste órgão (a partir de 22 de outubro de 2014), para divulgar a presente licitação às empresas 
interessadas em participar, além de ser disponibilizado também via internet, no site da Prefeitura do 
Município de Selbach/RS: http://www.selbach.rs.gov.br (a partir de 23 DE OUTUBRO DE 2014), ou 
requisitado através do seguinte e-mail: compras@selbach.rs.gov.br . 

Registra-se ainda a não interposição de qualquer ato de impugnação com referência ao Edital de 
Concorrência nº 02/2014. 

Precisamente às 13:45 horas como previsto no edital, foi aberta a sessão pública da Licitação, 
tendo sido apresentado a envelope A – Documentação e envelope B – Proposta, com a participação das 
seguintes empresas: 
 
EMPRESA:  EDUARDO RODRIGO SCHROEDER DE OLIVEIRA 
 
EMPRESA:  HOFFMANN INDUSTRIA METAL MECÂNICA LTDA ME 
 
EMPRESA:  JACIR BUSS 90752317091 
 
EMPRESA:  LEONARDO LAMMERS 
 
EMPRESA:  MÁRCIO PIMENTEL DE OLIVEIRA ME 
 

Registra-se que foi apresentada por todas as empresas a declaração de enquadramento como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 

Procedeu-se em seguida a abertura dos envelopes A – Documentação para Habilitação, das 
empresas, avaliando-se o cumprimento dos dispositivos constantes no instrumento convocatório. 

Importante registrar-se as seguintes observações: 
- MEI não possui inscrição estadual, e não realiza Balanço 
- A emissão da Certidão Previdenciária desde o dia 03.11.2014 não ocorre mais, eis que a Receita 

Federal expede uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de 
terceiros (doc. Anexo). 

 
Verifica-se que as empresas cumpriram os requisitos de habilitação. 

  
Decidida a habilitação, aberta a palavra aos licitantes, todos registraram a sua concordância com a 
decisão, desistindo do prazo de recurso. 
 
Encaminhe-se a Comissão Julgadora designada pela Portaria Municipal 313/2014 de 28 de outubro de 
2014, para que proceda na avaliação das Propostas Técnicas, na forma do item 7 do Edital.  
 



- Deverá ocorrer a atribuição de pontuação na forma do Anexo IV do Edital. 
 

- Deverá ser realizada a ANÁLISE DE PROPOSTA operacionalizando o preenchimento para 
cada uma das empresas participantes. 
 
Finaliza-se os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações . 
 
 
 
Comissão Permanente de Licitações: 
 
 
Marli Teresinha Tonello Reis 
 

 

Jorge Rogélson da Silva 
 

Tiago dos Santos 
 

Acompanhamento: 

 

Carlos Hansen 

Controle Interno 

 
Visto: 
 
    Volnei Schneider 
   Asessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
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