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Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de junho de dois mil e dezesseis foi divulgado aos lici-

tantes presentes o resultado da análise dos documentos de habilitação da Concorrência 03/2016, conforme 

quadro abaixo.  

 

Empresa Situação Justificativa 

Brun e Gauterio Comercio de Alimen-

tos E Bebidas Ltda – ME 
Habilitado 

 

Michele Costa Machado – ME Habilitado  

Ponto.Com Pizzaria e Petisqueria 

Ltda – ME 
Inabilitado 

- Os Atestados de Capacidade Técnica não 

apresentam prazos, não comprovando a experi-

ência mínima de 06 meses. 

Reymar Refeições Industriais Ltda – 

ME 
Inabilitado 

- Não foram apresentados os seguintes docu-

mentos: Contrato Social com todas as altera-

ções, CNDT e Certidão de Regularidade com o 

FGTS. 

- O cálculo dos índices contábeis não foi consi-

derado, tendo em vista que o documento contá-

bil apresentado não é um Balanço Patrimonial 

registrado na Junta Comercial. 

- A aceitação da Declaração de Execução dos 

Serviços ficaria condicionada a vistoria. 

Vera Lucia Pavelak – ME Inabilitado 

- Não foi apresentado o seguinte documento: 

Certidão de Falência e Concordata. 

- O conteúdo da Declaração de Execução dos 

Serviços não comprova a execução nos termos 

do Projeto Básico, além de informar que os 

serviços não estão sendo executados no mo-

mento, conforme solicitado em edital, impossibi-

litando a vistoria de confirmação por parte da 

Comissão Permanente de Licitações. 
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Está aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso, na forma da lei, a contar de hoje. Ou seja, 

todos os licitantes têm até o dia 21 de junho de 2016 para interposição de recurso através de documentação 

protocolada na Coordenação de Compras do IFRS – Campus Rio Grande, situada a Rua Engenheiro Alfredo 

Huch, 475, Sala C307, em funcionamento das 08h às 20h. ou enviada para o e-mail licita-

cao@riogrande.ifrs.edu.br. Na data de 22 de junho de 2016  os recursos apresentados serão comunicados 

através do e-mail informado na abertura da Sessão de Habilitação aos demais licitantes, que poderão impug-

ná-los em igual prazo de 5 (cinco) dias úteis. Durante toda a fase recursal o processo estará disponível para 

vistas durante o horário de funcionamento da Coordenação de Compras e Contratos. Todos os licitantes pre-

sentes tomaram ciência das decisões da Comissão e dos prazos estabelecidos. Estando encerrada a Sessão 

de Habilitação às dez horas do dia quatorze de junho de dois mil e dezesseis. 

 

 

 

José Felipe Silva 
Presidente 

CPL – IFRS Campus Rio Grande 
 

 

BRUN E GAUTERIO COMERCIO DE 
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA – ME 

REYMAR REFEIÇÕES INDUSTRI-
AIS LTDA – ME 

Adriano Barbosa Mendonça 
CPL – IFRS Campus Rio Grande 

 

MICHELE COSTA MACHADO – ME VERA LÚCIA PAVELAK – ME 

Roberto Russel Fossati 
CPL – IFRS Campus Rio Grande 

PONTO.COM PIZZARIA E PETIS-
QUERIA LTDA – ME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* A via original encontra-se no processo assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos licitan-
tes presentes na Sessão do dia 14 de junho de 2016. 


