
CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

A T A  001 – Edital 005/2015

Ao primeiro dia do mês de julho  de dois mil e quinze, às nove horas, no Plenarinho
Cândido Silva – Candinho, do Poder Legislativo, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Licitação, Senhor Clovis dos Santos Marques, Presidente, Senhor Fábio
Fischer, Membro e Sandro Avila Medeiros, Secretário, a fim de receberem as propostas
referentes ao Edital de licitação  nº 005/2015, Carta Convite, do Processo nº 042/2015,
para a Aquisição de material de limpeza.  Respeitados os dez minutos de tolerância, a
Comissão recebeu o envelope protocolado sob nº 4325/15 – MARCO HALLAL DOS
ANJOS, os envelopes nº 01 – Documentação e nº 02 – Proposta de Preço, da empresa
AT NEDEL E CIA. LTDA., protocolados, respectivamente, sob nºs 4320/15 e 4321/15,
os envelopes nº 01 – Documentação e nº 02 – Proposta de Preço, da empresa CANAÃ
DISTRIBUIDORA LTDA., protocolados, respectivamente, sob nºs 4326/15 e 4327/15.
Passou-se a abertura do envelope nº 01 da empresa CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA.,
que está  habilitada.  Passou-se a abertura do envelope da empresa MARCO HALLAL
DOS  ANJOS,  que  contém  em  seu  interior  dois  envelopes.  Passou-se  abertura  do
envelope nº 01-documentação, que apresenta Certidão de Tributos Municipais fora do
prazo de validade, em desacordo com o item 4.5.7, estando habiltada, conforme §1º do
Art.43, da LC 123/2006. Passou-se abertura do envelope nº 01 da empresa AT NEDEL
E CIA. LTDA., que está habilitada. A Comissão abre prazo de recurso para licitantes,
conforme legislação. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às dez
horas e quarenta minutos e eu, Sandro Avila Medeiros, Secretário, redigi a presente ata,
que será assinada por todos os membros da Comissão Permanente de Licitações. .X.X.X.
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