
CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  001/ 2011 – Edital 012/2011

Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e onze, às nove horas e dez minutos, no Plenarinho 
do Poder Legislativo, os membros da Comissão Permanente de Licitação, Senhora Margareth 
Härter da Paz, Presidente, Senhor Fábio Fischer, Membro e  Senhor Sandro Avila Medeiros, 
Secretário, afim de receberem as propostas e documentação referentes ao Edital nº 012/2011 do 
processo de licitação para a aquisição parcial de material de limpeza. A Senhora Presidente, 
comunicou o recebimento do envelope protocolado sob nº 3481/11, da Empresa Marcos Hallal 
dos Anjos, contendo dois envelopes identificados como número 01  (documentação para 
habilitação) e número dois (proposta de preços); após analisados os documentos de habilitação 
do envelope nº 01, a Comissão declara habilitada a empresa Marcos Hallal dos Anjos. Passou-se 
a abertura do envelope nº 02 da proposta de preços. Após examinada a proposta, cujo valor total 
é de R$ 1.326,44 (um mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), constatou-
se que a mesma apresenta diferenças na descrição dos itens 2.3 e 2.4 do edital, sendo que no 
item 2.3 o objeto descrito é “..., etílico, hidratado 65º INPM...”, a propostas oferece “..., 
etílico, hidratado 70º INPM...”; no item 2.4 o objeto descrito é “..., frasco de plástico branco 
transparente 01 litro de álcool etílico hidratado líquido, 92,8% INPM...”, a proposta oferece 
“..., frasco de plástico branco transparente 01 litro de álcool etílico hidratado líquido, 92,8º 
INPM...”. Diante do exposto, solicitamos informações se o ofertado na proposta atende ao 
objeto do edital. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às onze horas e eu 
Sandro Avila Medeiros, Secretário, redigi a presente ata que após lida e aprovada vai assinada 
pelos membros da Comissão. X.X.X.XX.X.X.XX.X.XX.X.XX.X.XX.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X
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