
 

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/SEBRAE/RS/2012 

 

A Comissão de Licitação no uso das atribuições que lhe são conferidas, acolhendo o resultado 

da subcomissão técnica, informa aos licitantes e interessados na Licitação – PREGÃO 
PRESENCIAL 024/2012 em regime de empreitada global, de empresa especializada na 

prestação de serviços de montagem e desmontagem de estandes, pisos, coberturas, 

testeiras, móveis, equipamentos, eletricidade, logotipos, treliças e demais 

procedimentos e fornecimento de materiais necessários para a realização da Feira do 

Empreendedor 2012, a seguinte decisão: 

 

• Habilitar a empresa ALINE VERGILINO COLOMBO EPP. (Colombo Estruturas para 

Eventos). 

 

Referente aos registros realizados em ata pela empresa C&C Eventos Ltda. ME. e LPR Ltda. a 

comissão técnica do SEBRAE realizou diligência no dia 26 de julho de 2012 a fim de 

complementar e instruir o procedimento licitatório, conforme previsto no item 10.11 do edital. A 

resposta da comissão técnica segue abaixo - ANEXO 1. 

Portanto, atendidas todas as exigências do edital, abre-se desta forma o lapso temporal 

recursal a todas as licitantes.  

Porto Alegre, 01 de agosto de 2012. 
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ANEXO 1 

 

Empresas: 

 

C&C Eventos Ltda. ME. 
 

1) No edital de licitação o SEBRAE/RS não solicitou a comprovação do capital social da 

empresa. 

2) Realmente de área montada o pavilhão onde acontece a FENARROZ é de 8.000m² 

(estrutura pronta), mas a área total do espaço (terreno) permite a montagem de uma 

estrutura maior. Recebemos na diligência a comprovação através de dossiê e 

explicação verbal dos empresários sobre esta questão. 

3) Recebemos na diligência a comprovação através de dossiê e explicação verbal dos 

empresários sobre esta questão. 

 

LPR Ltda. 
 

1) Idem ao registro 2 da empresa C e C Eventos. 

Realmente de área montada o pavilhão onde acontece a FENARROZ é de 8.000m² 

(estrutura pronta), mas a área total do espaço (terreno) permite a montagem de uma 

estrutura maior. Recebemos na diligência a comprovação através de dossiê e 

explicação verbal dos empresários sobre esta questão. 

2) Idem ao registro 1 da empresa C e C Eventos: 

No edital de licitação o SEBRAE/RS não solicitou a comprovação do capital social da 

empresa. 

3) Semelhante ao registro 3 da empresa C e C Eventos. 

4) Recebemos na diligência a comprovação através de dossiê e explicação verbal dos 

empresários sobre esta questão. 

Quanto à falta de autenticação e assinatura na diligência foi possível comprovar a 

veracidade do documento. 

 

Todos os documentos apresentados no dossiê encontram-se a disposição no processo de 

licitação Pregão Presencial 024/2012. 


