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As nove horas do dia quatro de dezembro de dois mil e quatorze,na Prefeitura Municipal de T
de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, nq 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 28012014, de l0 de junho de

2014, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de

apoio Letícia Schriier Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAI, conforme Edital ne 05512014, tendo entregue

proposta e documentação as empresas: QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA - ME, S.M.D. SOLUÇÕES EM TECNOLOGTA LTDA e COIUÉRCIO DE LINHAS E
rÃS rnÊS DE MAIO LTDA que se frzeram presentes à sessão de lances verbais. A empresa
COMERCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA se fez presente, no enranto, na fase
de credenciamento, não apresenta o Contrato Social, sendo assim, a mesma não está inabilitada,
porém impedida do seu representante manifestar-se e responder por ela até que seja cumprido o
disposto no subitem 8.3 do Edital. A empresa euERÊNcIA COMBRCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA - ME apresenta certidão de enquadramento como ME, e as empresas
COMERCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA C S.M.D. SOLUçÕE. NVT
TECNOLOGIA LTDA apresentam certidão de enquadramento corno EPP, emitidas pela Junta
Comercial, sendo concedidos os benefícios da Lei ne 12312006. A Pregoeira abriu a Sessão pública
em atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as propostas recebidas, abrindo a
fase de lances verbais, da qual se registra nesta Ata o nome das empresas e os lances para cada
item:

ITEM OI

QUERÊNCIA (ME) - 4,s0 - 4,18
s.M.D. SOLUçÕES (EPP) -7,s0 -

coM. LINHAS (EPP) - 4,19 -
ITEM 02

QUERÊNCrA (ME) -2,90 - 2,80
s.M.D. SOLUÇOES (EPP) -7,70 -
coM. LINHAS (EPP) -3,70 _

ITEM 03

QUERÊNCIA (ME) - 17,00 - 16,80 -
s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 19,80 -
15,10 - 14,50

coM. LINHAS (EPP) -21,98 _

ITEM 04

QUERÊNCrA (ME) - 17,00 - 16,80 -
s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 19,80 -
15,10 - 14,50

coM. LINHAS (EPP) -21,98 -
ITEM 05

QUERÊNCIA (ME) - 17,00 - 16,80 -
s.M.D. SOLUçÕES (EPP) - 19,80 -
15,10 - 14,50

coM. LTNHAS (EPP) -21,98 -
ITEM 06

QUERÊNCrA (ME) - 6,50 - 6,45
s.M.D. SOLUçÕES (EPP) - 9,80 -
coM. LTNHAS (EPP) - 12,70 -

16,40 - 16,20 - 15,90 - 15,70 _ 15,50 _ 15,20 _ 15,00 _

16,90 - 16,50 - 16,30 - 16,00 - 15,90 _ 15,60 _ 15,30

16,40 - 16,20 - 15,90 - 15,70 -
16,90- 16,50- 16,30- 16,00

15,50 - 15,20 - 15,00 -

- 15,80 - 15,60 - 15,30

16,40 - 16,20 - 15,90 - 15,70 -
16,90- 16,50- 16,30- 16,00

15,50 - 15,20 - 15,00 -

- 15,80 - 15,60 - 15,30 -
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ITEM 07

QUERÊNCIA (ME) - 6,50 - 6,45

s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 9,80 -

coM. LINHAS (EPP) - 12,70 -

ITEM 08

QUERENCIA (ME) - 6,50 - 6,45

s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 9,80 -

coM. LTNHAS (EPP) - 12,70 -

ITEM 09

QUERÊNCIA (ME) - 12,00 - 11,95
s.M.D. SOLUÇOES (EPP) -21,30 -

coM. LTNHAS (EPP) - 13,90 -

ITEM 10

QUERÊNCrA (ME) -26,00 -25,9s
s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 39,90 -

coM. LINHAS (EPP) -29,90 -
ITEM II
s.M.D. SOLUÇOES (EPP) - 0,57 - 0,56
coM. LINHAS (EPP) -0,79 -
ITEM 12

s.M.D. SOLUÇÕES (Epp) - l,g7 - 1,64_ 1,55 _ 1,50
coM. LTNHAS (EPP) _ 1,65 _

ITEM 13

s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 5,98 -
coM. LTNHAS (EPP) -33e
ITEM 14 - Item não será adquirido, pois o valor da proposta fica acima da média
apresentada pela SMECE
coM. LTNHAS (EPP) _ 145,90

ITEM 15

s,M.D. SOLUÇÕES (Epp) - 59,30 _ 52,00_ 48,00
coM. LINHAS (EPP) _ 52,30 _

ITEM T6

s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) -92,20_67,80
coM. LINHAS (EPP) _ 67,89 _

ITEM 17

s.M.D. SOLUÇÕES @PP) _ 69,80 _ 59,00
coM. LTNHAS (EPP) - 59,70 _

ITEM 18

QUERÊNCIA (ME) - 38,00 -37,g5
s.M.D. SOLUÇÕES (EPP) - 98,30 -
coM. LINHAS (EPP) - 52,30

de preço

Após o enceffamento desta fase foram declaradas vencedoras dos itens as Empresas acima
qualificadas, tendo sido divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo
a tratar//foi)encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira,
licitanfts fesentes.
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Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e quatorze, na
Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comi
nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 28012014, de l0 de
junho de 2014, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e

equipe de apoio Letícia Schriier Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura
da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAI, conforme Edital nq 055/2014, após a abertura
dos envelopes núrnero 02 e dando início à verificação da autenticidade dos documentos emitidos pela
internet, considerando pedido das empresas para se ausentarem da sessão, os mesmos serão analisados
em seguida pela comissão, e considerados como se válidos fossem, e, em caso de divergência entre os

documentos apresentados e sua autenticidade as empresas serão notificadas, assim é feita a análise da
documentação apresentada pelas empresas que tiveram suas propostas classificadas e que foram
vencedo^ras nas propostas apresentadas, conforme Ata 01, foram habilitadas as empresas:

QUERÊNCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, S.M.D. SOLUçOES EM
TECNOLOGIA LTDA C COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA. AbCTtO O

prazo para manifestação de recursos, nenhuma empresa se manifestou quanto à intenção de recursos.
Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens às empresas vencedoras. Nada
mais havendo a tratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de

\4o

1Q"uw* Y b% e^b s glde 
fitantes 

presentes.


