
 

 

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014 DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI 

 
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta 
minutos, no auditório da AMAVI, em Rio do Sul, reuniram-se os membros da Equipe de 
Apoio Ernani José Schneider e Walcy Mees da Rosa, o Pregoeiro Oficial da AMAVI, 
Valmir Batista e a assessora jurídica Kleide Maria Tenffen Fiamoncini; para o 
recebimento e a sessão de abertura dos envelopes relativos ao Pregão Presencial nº 
01/2014. Foram recebidos os envelopes e documentos para credenciamento das 
empresas Associação de Árbitros do Vale Norte, que credenciou o Sr. Guenter Ditmar 
Koepsel; e Liga Vale Norte de Desportos, que credenciou o Sr. Waldir Waldemiro 
Weinrich. Inicialmente foi solicitado aos presentes que rubricassem todos os envelopes 
entregues pelas empresas. Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços, solicitando aos presentes que rubricassem todas as 
folhas das propostas de preços apresentadas. Na sequência iniciou-se a sessão de 
lances para os itens previstos no objeto do Edital, com as empresas Liga Vale Norte de 
Desportos e Associação de Árbitros do Vale Norte, não tendo havido lances por parte 
das empresas. Finalizada a sessão de lances, restou vencedora a empresa Liga Vale 
Norte de Desportos para todos os itens do objeto, assim apresentados I (R$ 2.927,45), 
II (R$ 2.927,45), III (R$ 2.027,45), IV (3.192,55), V (R$ 3.192,55), VI (R$ 1.942,55), VII 
(R$ 3.192,55), VIII (R$ 3.192,55), IX (R$ 1.942,55), X (R$ 933,55), XI (R$ 4.724,95), XII 
(R$ 3.914,95, XIII (R$ 1.868,35), XIV (R$ 1.868,35) e XV (R$ 1.305,45). Em seguida 
passou-se para a abertura do envelope da habilitação da empresa vencedora, sendo 
os documentos rubricados pelos presentes, restando a empresa habilitada. Todos os 
documentos foram colocados a disposição dos presentes para exame. Declarada a 
empresa Liga Vale Norte de Desportos vencedora do certame, foi encerrada a sessão, 
não havendo manifestação de intenção de interpor recurso. Nada mais havendo a 
tratar, eu Walcy Mees da Rosa, lavrei a presente ata, assinando-a com os demais 
presentes. 

  

 


