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Às nove horas do dia vinte de março de dois mil e quatoÍze,na Prefeitura Municipal de Trê}à**;!'p
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 n" 380/2013, de l3 de setembro de
2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de
apoio L.etícia Schrôer Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade
PREGAO PRESENCIAZ, conforme Edital no 0ll/2014, tendo entregue proposta e documentação as

empresas: SCHIRMA|IN DISTRIBUIDORA LTDA, ABITECK COMERCIO DE
ELETRODOMÉSTTCOS E TNFORMÁTrCA LTDA e MAQÇÕES COMÉRCIO E
REPRESENTAçOES LTDA, que se frzerampresentes. A Empresa ABITECK COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA LTDA apresenta Certidão de Enquadramento como

ME, e a empresa MAQÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA apresentam Certidão

de Enquadramento como EPP, emitidas pela Junta Comercial, sendo concedidos os benefícios da Lei
n' 12312006. A empresa SCHIRMANN DISTRIBUIDORA LTDA se fez presente, no entanto o

objeto social não é do ramo pertinente ao objeto licitado, motivo pelo qual não serão considerados os

envelopes entregues pela empresa. 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
ABITECK(ME)- 1.529,00 - 1.525,00 -1.523,00 - 1.470,00- 1.455,00 -1.452,00
MAQçÕES (EPP) - I .630,00 - 1.528,00 - 1.524,00 -

ITEM 02
ABITECK (ME) - | .367,00 - 1 .364,00 - 1 .362,00 - I .360,00 - 1.277'00

MAQçÕES (EPP)- 1.560,00- 1.365,00- 1.363,00- 1.361,00 -

Após o encegamento desta fase foi declarada vencedora dos itens a Empresa acima qualificada,

tendo sido divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo a tratar, foi

sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes
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As dez horas e trinta minutos do dia vinte de margo de dois mil e quatorze, na Prefeitura
Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, n'46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada
peÌo Senhor Prefeito Municipal de lrês de Maio, conforme Portaria n" 380/20Ì3, de l3 de setembro de

2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de
apoio Letícia Schriier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na nodalidade PREGÃO
PRESENCUL, conforme Edital no 0ll/2014, dando continuidade ao processo licitatório, após a
abertura dos envelopes número 02 e análise da documentação apresentada pela empresa que teve suas

propostas classificadas e que foi vencedora nas propostas apresentadas, conforme Ata 0l,.do dia vinte
de março de dois mil e quatorze, foi -habilitada a empresa: ABITECK COMERCIO DE
ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA. Aberto o prazo pa'a manifestação de

recursos, nenlruma empresa se manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise
Margarete Mallmann, Pregoeira, ad.iudica os itens às empresas vencedoras Nada mais havendo a

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