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As nove horas do dia quatorze de março de dois mil e dezesseis, na Prefeitura Municipal de Três de

Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo
Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne25112015, de le de junho de 2015,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoio
Letícia Schrôer Pedó, incumbida de proceder à abertura da ticitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAI, conforme Edital nq 0ll/2016, processo licitatório exclusivo à participação de

beneficiados pela LC 123/2006, tendo entregue proposta e documentação as empresas: ABITECK
COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS B INFORMÁTICA LTDA, MAQÇÕES
coMÉRcIo B REPRESENTAÇÕES LTDA, coNFoRT cLrMA coMERCro E
INSTALAÇÃO Or CLIMATIZADORBS LTDA e VITOR DIOGO WENDLING, que se fizeram
presentes à sessão de lances verbais. A empresa TIMM, STBFFEN E CIA LTDA se fez presente, no

entanto, na fase de credenciamento, não apresenta a comprovação de que a empresa é beneficiada pela

Lei Complementar ne 123/2006, conforme item 3.1 do Edital, implicando o não recebimento, por parte

do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e,

portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório, conforme disposto no subitem 9.2 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 OT

coNFoRT-1.400,00-1.375,00-1.360,00-1.345,00-1.330,00-1.310,00-1.295,00
MAQçOES - 1.650,00 -
ABITECK-1.516,00-1.390,00-1.370,00-1.355,00-1.340,00-1.320,00-1.300,00-
VITOR-1.400,00-1.380,00-1.365,00-1.350,00-1.335,00-1.315,00-1.299,00-
ITBM 02

coNFoRT- 1.330,00- 1.215,00- 1.205,00- 1.199,00- 1.190,00- 1.180,00- 1.170,00-1.160,00
MAQçÕES - 1.490,00 -
ABITECK-1.328,00-1.210,00-1.200,00-1.195,00-1.185,00-1.175,00-1.165,00-
vtToR - 1.220,00 -

Encerrada esta fase foi declarada vencedora dos itens a empresa acima qualificada, sendo divulgado o
resultado da licitação quanto às propostas. Após a abertura dos errvelopes núrrnero 02 e feita a análise

da documentação apresentada pela empresa que teve suas propostas classificadas e que foi vencedora

nas propostas apresentadas, foi habilitada a empresa: CONFORT CLIMA COMÉRCIO E

INSTALAÇÃO Uf CLIMATIZADORES LTDA. Aberlo o prazo para manifestação de recursos,

nenhuma empresíì se manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete

Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens à empresa vencedora. Nada rnais havendo a tratar, a presente

Ata, lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
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