
 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2017 

 
 

ATA DE AUSENCIA DA 
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES 
RECURSAIS REFERENTE LEI 
COMPLEMENTAR 123/2006  
 
 
 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de 2017 às dez horas, na sala de 

reuniões, deste Município de Planalto, reuniram-se em sessão pública a 

Pregoeira Senhora CARLA FATIMA MOMBACH STURM e equipe de apoio: 

CEZAR AUGUSTO SOARES E PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, 

designados conforme Portaria nº 002/2017, de 02 de janeiro de 2017, para 

análise do recurso manifestado pela GERVASIO SCHONHALZ & CIA LTDA, 

ao término da sessão pública do pregão presencial nº 090/2017, realizado no 

dia 03 de outubro de 2017. Devido a ausência da apresentação de 

documentação e fundamentos que permitissem a análise e legalidade do 

recurso julgamos indeferido, conforme alínea h`` pertinente a apresentação do 

atestado de aprovação técnica do objeto conforme disposto no Item 3.3, 

ficando então declarada habilitada, e definitivamente vencedora dos itens a 

empresa subsequente: 

ELIZANDRA MACIOROSKI 

Lote Item Objeto Marca Quant  Unid. Preço  
unit. 

Preço 
total 

1 1 Banco de madeira com encosto e 
com travessa embaixo para 
reforço, entre os pés (no modelo 
de lápis de cor), nas medidas 
abaixo citadas: 
Comprimento:1,40m Largura: 
0,41m Altura do encosto 
(parede): 0,40m Altura total do 
banco: 0,77m 4 lápis para o 
assento 4 lápis para o encosto 
(parede) Medidas do lápis: 
Comprimento do lápis: 1,40m 
Largura: 0,07m Espessura:0,03m 
Pintado com tinta à óleo, nas 
cores: Vermelho, amarelo, verde, 
azul; restante do banco em 
branco (pés, travessa).  

MÓVEIS 
CACIQUE 

UN 30 185,00 5.550,00 



1 2 Banco de madeira com encosto e 
com travessa embaixo para 
reforço (no modelo de lápis de 
cor), nas medidas abaixo citadas: 
Comprimento:2,00m Largura: 
0,41m Altura do encosto 
(parede): 0,40m Altura total do 
banco: 0,77m 4 lápis para o 
assento 4 lápis para o encosto 
(parede) Medidas do lápis: 
Comprimento do lápis: 2,00m 
Largura: 0,07m Espessura:0,03m 
Pintado com tinta à óleo, nas 
cores: Vermelho, amarelo, verde, 
azul; restante do banco em 
branco(pés, travessa).  

MÓVEIS 
CACIQUE 

UN 30 410,00 12.300,00 

TOTAL 17.850,00 

A pregoeira em decorrência do julgamento e do resultado final, ADJUDICA os 

objetos acima, em favor da empresa ELIZANDRA MACIOROSKI, pessoa 

jurídica, com inscrição no CNPJ nº 09.007.233/0001-90, com sua sede social 

na Av. Guarani, nº 143, Nossa Senhora da Saude, Município de Cacique 

Doble, Estado do Rio Grande do.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a 

presente em única via que depois de assinada será remetida ao executivo 

para homologação. 

  

 

CARLA FATIMA 
MOMBACH STURM 

Pregoeira 
027.056-719-43 

 

 CEZAR AUGUSTO SOARES 
Presidente 

066.452.549-03 

 PAULO ROGERIO DE 
OLIVEIRA 

Membro 
748.481.519-53 

  

                                                  
     

PAULO CLOVIS NUNES 
Elizandra Macioroski. 

 
 
 

 

  

 


