
CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  002/ 2011 – Edital 003/2011

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e onze, às onze horas e trinta minutos, no Plenarinho 
do Poder Legislativo, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhor Clóvis dos 
Santos Marques, Presidente, em susbstituição a Senhora Margareth Harter da Paz, em gozo de 
férias,  Senhor Fábio Fischer, membro e  Senhor Liszt Rodrigues Prestes, Secretário, afim de 
receberem  as  propostas  e  documentação  referentes  ao  Edital   nº003/2011  do  processo  de 
licitação para a aquisição de 02 (duas) câmers filmadoras, 03 (três) cartões  SDHC de 32GB e 
02  (duas  )  baterias  para  Câmeras  filmadoras.   O  Presidente  da  Comissão,  comunicou  o 
recebimento do envelope nº 01, protocolado sob nº 1719, de vinte e seis de abril de dois mil e 
onze, documentos para habilitação da Empresa VD Brazeiro  o envelope nº 2, protocolado sob 
nº 1720 de vinte e seis de abril de dois mil e onze, proposta de preço da Empresa VD Brazeiro;  
do envelope nº 01, protocolado sob nº 1808 de dois de maio de dois mil e onze, documento para 
habilitação, da Empresa Delta Vídeo Tecnologia Digital e o envelope nº 02, protocolado sob nº 
1809 de dois de maio de dois mil e onze, proposta de preço da Empresa Delta Vídeo Tecnologia 
;do envelope nº 1 protocolado sob nº 1813 de dois de maio de dois mil e eonze, documentos de 
habilitação, da Empresa PR Lourenço Franco e o envelope nº 2 protocolado sob nº 1816 de dois 
de maio de dois mil e onze, proposta de preço da Empresa PR Lourenço Franco; do envelope nº 
1 protocolado sob nº 1820 de dois de maio de dois mil e onze, documentação para habilitação da 
Empresa Jorge Luiz Ramos Damé e Cia Ltda. E o envelope nº 2 protocolado sob nº 1819 de 
dois de maio de dois mil e onze, proposta de preço da Empresa Jorge Luiz Ramos Damé e Cia 
Ltda., ambos abertos, contrariando o item 4.1 do Edital, sendo portanto, inabilitada. A empresa 
Delta Vídeo Ltda apresentou o credenciamento  do Sr. Nelson Santo Teixeira Flores, portador 
da Cédula de Identidade nº 4044457671, conferindo-lhe todos os poderes necessários para a 
prática  de  quaisquer  atos  relacionados  à  Carta  Convite  Câmara  Municipal  nº  003/2011.  A 
Empresa  Delta  Vídeo  Ltda  apresentou  cópia  de  documentos  que  foram conferidos  com os 
originais, bem como os da Empresa PR Lourenço Franco, sendo dado parecer verbal do assessor 
jurídico, Senhor Felipe Matiello, concordando com apresentação dos documentos originais pelo 
próprio  empresário  Senhor  Paulo  Ricardo Lourenço  Franco,  que  se  encontrava  presente.  A 
Empresa VD Brazeiro apresentou os documentos com autenticação. A Comissão constatou que 
nenhuma empresa apresentou cópia da ficha cadastral juntada em sua proposta, sendo portanto 
desabilitadas,  sendo voto vencido na comissão o Senhor Fábio Fischer,  que entende que as 
empresas  convidadas  não  necessitam  apresentar  tal  documentação.  Diante  da  decisão  da 
Comissão  os  representantes  das  Empresas  interpuseram,  alegando  que  sendo  os  mesmos 
fornecedores para Câmara Municipl e convidados para o certame e de acordo com o Edital 
estariam desobrigados da apresentação da cópia da ficha cadastral. Nada mais havendo a tratar, 
a  Comissão  encaminha  esta  ata  com  o  registro  do  recurso  acima  exposto  para  apreciação 
superior, sendo registrada e aprovada a presente que vai assinada pelos membros da Comissão e 
pelos representantes das Empresas. X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.
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