
CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  001 – Edital 001/2014

Aos dezenove dias do mês de Março de dois mil e quatorze, às treze horas e trinta minutos, no
Plenarinho Cândido Silva –  Candinho, do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da
Comissão Permanente de Licitação, Senhora Fabiana Abreu Retamar, Presidente, Senhor Clóvis
dos  Santos  Marques, Membro e Renata  Pereira  Cardoso, Secretária, a  fim de receberem as
propostas referente ao Edital de licitação nº 001/2014, Carta Convite, do processo nº 009/2014,
para a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de veinculação das
publicações oficiais da Câmara Municipal de Pelotas, em jornal diário, de grande circulação no
município  de  Pelotas.  Respeitados  os  dez  minutos  de  tolerância,  a  Comissão  recebeu  os
envelopes nº 01 – Documentação, protocolado sob nº 1995/2014 e envelope nº 02 – Proposta de
Preços, protocolado sob nº 1996/2014, da empresa Gráfica Diario Popular LTDA;  envelopes nº
01 – Documentação, protocolado sob nº 1998/2014 e envelope nº 02 – Proposta de Preços,
protocolado sob nº 1997/2014, da empresa Hélio Freitag & Cia LTDA. A empresa  Gráfica
Diario Popular  LTDA, apresentou carta  de credenciamento de Rogério Münchow Caldellas,
portador da cédula de identidade RG nº 7050573596; enquanto a empresa  Hélio Freitag & Cia
LTDA, apresentou  carta  de  credenciamento  de  Hélio  Freitag  Júnior,  portador  da cédula  de
identidade RG nº 8055536604, ambos presentes na abertura deste processo licitatório. Passou-se
à abertura do envelope nº 01 – Documentação - da empresa  Gráfica Diario Popular LTDA,
estando esta  habilitada; Passou-se à abertura do envelope nº 01 – Documentação da empresa
Hélio Freitag & Cia LTDA, a referida empresa apresentou cópia da alteração do Contrato Social
para ser autenticada por esta comissão, ao apresentar o documento original foram detectadas
divergências  entre  a  cópia  e  o  documento  original,  portanto,  a  comissão  entendeu  que  é
necessária a suspensão desta sessão, até às treze horas e trinta minutos, do dia vinte de março de
dois mil e quatorze, para averiguar a documentação citada acima, ficando em posse da comissão
Contrato  Social  e  alteração  do Contrato  Social  original.  O representante  da  empresa  Hélio
Freitag  &  Cia  LTDA,  solicita  que  a  comissão  submeta  a  documentação  para  análise  da
Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente
reunião  às  quinze  horas  e  nove minutos  e  eu,  Renata  Pereira  Cardoso, Secretária,  redigi  a
presente ata que será assinada por todos os membros da Comissão Permanente de Licitações e
pelo licitante presentes. 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
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