
 

CANOASPREV 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
DOS  SERVIDORES  MUNICIPAIS DE CANOAS 
 

 

Avenida Inconfidência, 817(51)3462-8800-Fax: 3462-8823 - Centro/Canoas/RS-CEP 92010-300 
Email:  canoasprev@canoasprev.rs.gov.br 

C.N.P.J.: 05.550.055/0001-99 
 

1 

 

Pregão Presencial n.º 001/2011 
 
PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM 
RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO. 
 

ATA DE ABERTURA, RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE PROPOS TAS E 
DOCUMENTOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001-2011 

 
Aos vinte dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às quatorze horas, na sala 
de Reuniões do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Canoas – 
CANOASPREV, sito na Avenida Inconfidência, 817, Centro, Canoas (RS), reuniu-se o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº. 567, de 18 de outubro de 2011, 
para proceder a abertura do certame cujo objeto é a “contratação de Pessoa Jurídica 
Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria em Relação ao Mercado Financeiro 
para o CANOASPREV”. Inicialmente, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio receberam o 
credenciamento da empresa 01 - SOMMA INVESTIMENTOS S.S., CNPJ nº 
05.563.299/0001-06, de Florianópolis, SC, neste ato representada pelo Sr. Ricardo 
Giovenardi, CPF nº 281.808.100-97, Carteira de Identidade nº. 3.709.668 SSPDC/SC, que 
entregou o seu credenciamento juntamente com as certidões solicitadas no ato convocatório. 
Em ato contínuo o Pregoeiro procedeu ao credenciamento da licitante participante do certame, 
encerrado o prazo de credenciamento, o pregoeiro recebeu do licitante o Envelope de n° 1, 
contendo a proposta financeira e o Envelope n° 2, contendo os documentos habilitatórios. Ato 
contínuo,foi aberto o envelope contendo a proposta financeira, que rubricadas e examinadas, 
foram integradas ao processo.  A licitante participante do certame 01 - SOMMA 
INVESTIMENTOS S.S., apresentou proposta no valor total de R$ 58.800,00(cinqüenta e oito 
mil e oitocentos reais). Os presentes tiveram a oportunidade de vistar e rubricar a proposta. O 
pregoeiro verificou a conformidade da proposta apresentada, com exceção dos valores 
cotados. “A proposta apresentada está de acordo com o solicitado no edital, mas o valor está 
acima do orçado para o certame”. O pregoeiro negociou diretamente com o licitante no 
sentido de o mesmo reduzir o valor da sua proposta. O licitante apresentou nova proposta no 
valor total de 55.800,00 (cinqüenta e cinco mil e oitocentos reais). A nova proposta foi 
emitida pela licitante e acostada ao processo. Ato contínuo, foi aberto o envelope de 
habilitação da empresa classificada em 1º lugar, os documentos foram rubricados e 
examinados pelos presentes. Verificados os documentos, constatou-se que a empresa 
encontra-se habilitada. O Pregoeiro, tendo em vista a classificação e habilitação, declarou 
vencedora a empresa 01 - SOMMA INVESTIMENTOS S.S. Colocada a palavra a disposição, 
nada foi consignado. O representante da licitante presente renunciou ao prazo recursal 
previsto em lei. O Pregoeiro declarou Habilitada e Vencedora do certame a licitante 01 - 
SOMMA INVESTIMENTOS S.S., no valor total de R$ 55.800,00 (cinqüenta e cinco mil e 
oitocentos reais), adjudicando o objeto à licitante. Nada mais havendo digno de registro, 
encerra-se a sessão, da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo Pregoeiro e pelos 
integrantes da Equipe de Apoio e pelo representante legal da licitante.  
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Lucas Gomes da Silva 
Pregoeiro 

 
 

 
Gisele Soares da Silva         Clair Janete Américo Almeida         Evandro Nicolau Martins 

               Apoio    Apoio     Apoio 
 
 

LICITANTE: 

 

01 - SOMMA INVESTIMENTOS S.S. 


