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ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016
Clube dos jangadeiros

Fundado em 1941

Aos 17 (dezessete) dias do mês de agosto de 2016, no Clube Jangadeiros, na Rua Ernesto Paiva,
ne 139, Porto Alegre/RS, reuniram-se 0 Pregoeiro e a Equipe de Apoio, Sr . Marcelo Gazen, Sr
Alex Vasconcellos e Sr. Antônio Joaquim Machado, nos termos do Pregão Presencial nº 01/2016,

destinado a aquisição de barcos, equipamentos e materiais esportivos de alta performance,

subdivididos em 05 Lotes, com a finalidade de julgar a documentação de habilitação (Envelope
n? 02 ) . Analisados os documentos proferimos a seguinte decisão:

Empresas Habilitadas:

Pró-Nautic Materiais Náuticos Ltda. - ME

Equinautic - Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Náuticos

Polimarine Indústria e Comércio Ltda.

Empresa Inabilitada:

Active Sailing Acessórios Náuticos e Esportivos Ltda.- ME, restou inabilitada tendo em vista
que a mesma não atendeu o item 7.4 do edital pois apresentou documento em cópia simples,
sem dados mínimos exigíveis no edital para verificação, bem como o mesmo não comprova
experiência anterior no fornecimento do equipamento do qual apresentou proposta. A
mesma também não atendeu o item 7.3, alínea "d" no que tange a comprovação de
regularidade com a fazenda municipal.

A partir desta publicação será concedido 0 prazo de 05h (cinco horas) para manifestação de
intenção de recurso a ser encaminhada no e-mail: licitacoes@jangadeiros.com.br, sob pena de
predusào, iniciando 0 prazo para apresentação das razões no dia 19 de agosto de 2016,

conforme art . 18 da IN 02 da CBC. Para as empresas que já manifestaram sua intenção de recurso
0 prazo para apresentação das razões também se inicia no dia 19 de agosto de 2016.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro.

Marcelo Gazen
Pregoeiro
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