
CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  001/ 2011 – Edital 006/2011

Aos treze  dias do mês de maio de dois mil e onze, às nove horas, no Plenarinho do Poder 
Legislativo, os membros da Comissão Permanente de Licitação, a Senhora Margareth Harter da 
Paz, Presidente, Senhor Fábio Fischer, membro e  Senhor Liszt Rodrigues Prestes, Secretário, 
afim de receberem as propostas e documentação referentes ao Edital nº 006/2011 do processo de 
licitação para a  aquisição de 01 (uma) máquina fotográfica digital, 01 (um) kit de lentes e 01 
(um)  flash.  A Presidente  da  Comissão,  comunicou  o  recebimento  do  envelope  nº  01, 
protocolado sob nº 2026, de treze de maio de dois mil e onze, documentos para habilitação da 
Empresa PR Lourenço Franco e o envelope nº 2, protocolado sob nº 2027 de treze de maio de 
dois mil e onze, proposta de preço também da  Empresa PR Lourenço Franco. Analisados as 
cópias xerográficas conferidas com os originais dos documentos apresentados no envelope nº 01 
da Empresa PR Lourenço Franco, única a apresentar-se no certame, a Comissão de Licitação, 
declarou  habilitada  a  mesma.  O  Senhor  Paulo  Ricardo  Lourenço  Franco,  representante  da 
Empresa  PR Lourenço Franco declara  abrir  mão do prazo recursal  da fase e da decisão da 
Comissão  com relação a  habilitação,  passando a  Comissão  Permanente  de  Licitação  para a 
abertura  do  envelope  nº  02  da  proposta  de  preços.   Ficou  constatado  que  a  Empresa  PR 
Lourenço Franco apresentou o valor global de acordo com a pesquisa de preços presente no 
processo, no valor de R$ 12.010,00 (doze mil e dez reais), sendo declarada a vencedora do 
certame.  A  Comissão  encaminha  o  presente  processo  para  o  Senhor  Presidente  do  Poder 
Legislativo para que dê ciência a empresa licitante e, s.m.j., posterior homologação. Nada mais 
havendo a  tratar,  encerrou-se  a  presente  reunião  às  dez  horas  e  quinze  minutos  e  eu Liszt 
Rodrigues Prestes, Secretário, redigi a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelos 
membros da Comissão.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.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

                                                                              

           
Margareth Härter da Paz

Presidente

Liszt Rodrigues Prestes Fábio Fischer
       Secretário          Membro


