
 

 

Ata de Habilitação 

Aos 11 dias do mês de janeiro de 2022, às 8:15 horas, no Setor de Licitações, reuniram-se pregoeiro, equipe de apoio e 

representantes: 

DISBRAPLAC LTDA (05.168.674/0001-13), representada pelo Sr. Claudiomir Verza, ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI (05.607.354/0001-12), representada pelo Sr. Leonardo Cristiano Ulrich, MG 

COMERCIAL EIRELI (18.108.624/0001-92), representada pelo Sr. Marcel Lima Stachetti, J C PAPELARIA EIRELI 

(85.230.852/0001-28), representada pela Sra. Jandira Cappellaro, GESUL COMERCIAL EIRELI (14.711.959/0001-40), 

representada pelo Sr. Andre Luiz Lansing Schnorrenberger. 

Passou-se o exame dos envelopes das documentações apresentada pela vencedora. Da análise da documentação das 

vencedoras verificou-se que a participante J C PAPELARIA EIRELI não apresentou Atestado que comprove o fornecimento do 

objeto, conforme exigência do item 6.1, letra “L” do Edital, sendo desclassificada e inabilitada para o item 12, passando o item 

para o segundo colocado: DISBRAPLAC LTDA. Ainda, verificou-se que a participante ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI apresentou certidão negativa de débitos estaduais vencida, sendo concedido 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de documento válido em razão da qualidade de Empresa de Pequeno Porte, 

nos termos do item 6.9.1 do Edital. Quanto as demais participantes, verificou-se o cumprimento dos requisitos de habilitação 

conforme solicitação do Edital. O Pregoeiro declarou como vencedora a licitante conforme dados como melhor classificado na 

Ata de Abertura da Proposta. O Pregoeiro informou que havendo intenção de interpor recursos as proponentes deverão 

manifestar-se, sendo que a Empresa J C PAPELARIA EIRELI manifestou interesse em interpor recurso quanto a sua 

desclassificação do item 12, concedendo-se o prazo de 3 (três) dias para apresentação do recurso. O pregoeiro declara 

encerrada a presente sessão para posterior homologação do vencedor, pelo Prefeito Municipal. 

 

Valdemir de Mello – Pregoeiro _________________________________________________________________________ 

Gabrielli Maria Santos – Equipe de Apoio ________________________________________________________________ 
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Claudiomir Verza ___________________________________________________________________________________ 

      

Leonardo Cristiano Ulrich ______________________________________________________________________________ 

 

Marcel Lima Stachetti _________________________________________________________________________________ 

 

Jandira Cappellaro____________________________________________________________________________________ 

          

Andre Luiz Lansing Schnorrenberger_____________________________________________________________________ 


