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Às nove horas do dia doze de dezembro de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de fres ddjorvarct$-çV

Maio, localizadana Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 280/2014, de l0 de junho de 2014,

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

Letícia Schrôer Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na

modalidade ?REGÃO PRESENCUI, conforme Edital ne 05912014, tendo entregue proposta e

documentação as empresas: MAQÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, V.

BRUN E CIA LTDA, ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E
INFORMATICA LTDA e S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA que se frzeram

presentes à sessão de lances verbais. As empresas MAQÇÕES COMERCIO E

REPRESENTAçÕES LTDA, ABITECK COI\,IERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E

INFORMATICA LTDA e S.M.D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA apresentam certidão

de enquadramento como EPP, emitidas pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei

ne 12312006. A empresa V. BRIIN E CIA LTDA apresenta documento de enquadramento emitido

pela SecretariadaFazenda do Estado do Rio Grande do Sul, com data superior a noventa dias, não

atendendo ao item 6.9 do Edital. 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 01

s.M.D (EPP) - 1.698,00 -

MAQÇÕES @PP) - 1.730,00 -

ABITECK (EPP) - 1.589,00 - 1.570,00 - 1.510,00 - 1.502,00

v. BRLIN - 2.680,00 -

ITEM 02

s.M.D (EPP) - 129,00 - 127,50 -
MAQÇÕES (EPP) - 135,00 -

ABITECK (EPP) - 129,00 - 128,00 -

ITEM 03

s.M.D (EPP) - 13,00 - 8,90 - 8,80 -

ABITECK (EPP) - 18,00 -
ITEM 04

s.M.D (EPP) - 1.698,00 -

MAQÇÕES (Epp) - 1.540,00 - 1.49s,00 -
ABITECK (EPP) - 1.725,00 -

v. BRUN*2.480,00 -
ITEM 05 - item não será adquirido, pois o valor da proposta

apresentada pela SMDS
s.M.D (EPP) - 875,00 -

MAQÇÕES (EPP) - 560,00 -

ABITECK (Epp) - 537,00 - 520,00 - 490,00 -
v. BRUN-912,00 -
ITEM 06

s.M.D (Epp) - 1.788,00 - l.519,00 - 1.509,00 - t.499,90 -

MAQÇÕES (EPP) - 2.380,00 -

ABITECK (EPP) - 2.035,00 -

v. BRUN - 1.520,00 - 1.510,00 - 1.500,00 -

fica acima da média de preço
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ITEM 07

s.M.D (EPP) - 459,00 - 447,00 - 444,00 - 439,00 - 434,00 - 429,00 - 424,00 - 419,00 -
414,00 -409,00 -407,00
MAQÇÕES (EPP) - s10,00 -

ABITECK (EPP) - 448,00 - 445,00 - 440,00 - 435,00 -430,00 - 425,00 -420,00 - 418,00 -
4 1 5,00 - 4l 0,00 - 408,00 -

v. BRUN *624,00 -
ITEM 08

s.M.D (EPP) - 3.826,00 -

MAQçÕES @PP) - 2.130,00 - L892,00 -

ABITECK (EPP) - 1.894,00 - 1.890,00 -

Após o encerramento 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

encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e
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As dez horas e quinze minutos do dia doze de dezembro de dois mil e quatorze) na

Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão
nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne28012014, de l0 de
junho de 2014, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e

equipe de apoio Letícia Schrõer Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura
da ficitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme Edital n' 05912014, dando
continuidade ao processo licitatório, após a abertura dos envelopes número 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 vencedoras nas propostas apresentadas,
conforme Ata 01, foram habilitadas as empresas: MAQÇOES COMERCIO E
REPRXSENTAÇÕES LTDA, ABTTECK COMÉRCIO DE ELETRODOMESTICOS E
INFORMATICA LTDA e S.M.D SOLUçOES EM TECNOLOGIA LTDA. Aberto 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

a tratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
presentes.


