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^Às nove horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de Três de Uril:"i

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 Letícia Schrôer pedó,
incumbida de proceder à abeftura da licitação na rnodalidade PREGÃO PRESENCIAI. corrforrne Edital
no 02012014, tendo entregue proposta e documentação as ernpresas: LUÍS CESAR REIS, MAeÇOES
coMERCIo E REPRESENTAÇÕrs lroa, TIMM E sTEFFEN LTDA, ABITECK coMERCIo
DE BLETRODOMESTICOS E INFORMÁNC,I LTDA, RODRIGUBS Do AMARAL & AMARAL
LTDA e S.M.D. SoLUÇÕEs EM TEcNoLoGIA LTDA, QU€ S€ frzeram presentes à sessão de lances
VCTbAiS. AS EmpTesas ABITECK COMERCIO DE BLETRODOMBSTICOS E INFORMÁTICA
LTDA e RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA apresentam Certidão de Enquadramento
corno ME. e as empresas LUÍS CESAR REIS, MAQçÕES CoMERCto E REPRESENTAÇOES
LTDA e S.M.D. SOLUÇOBS EM TECNOLOGIA LTDA apresentam CeÍidão de Enquadrarnerìto como
EPP, emitidas pela Junta Cornercial, sendo concedidos os berreficios da Lei n" 12312006. A Ernpresa
TIMM E STEFFEN LTDA apresenta Cerridão de Enquadrarììerìto emitida pela Jurrta Comercial 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 rìolì.ìe das enrpresas e os lances para cada itenr:

ITEM 01

T|MM - 1.740,00 -

ABITECK(ME)-1.465,00-1,435,00-1.375,00-1.345,00-1.295.00-1.275.00-1.245.00-
AMARAL(ME)- 1.480,00- 1.440,00- 1.380,00- 1.350,00- 1.300,00- 1.280,00- t.250,00- 1.240,00
MAQÇÕES(Epp)-1.485,00-1.450,00-1.400,00-t.368,00-1.340,00-1.290,00_ t.214.00-
s.M.D. (Epp) - 1.598,00 - 1.460,00 - 1.430,00 - 1.370,00 _ 1.343.00 _

ITBM 02

ABITECK (ME) - 1.699.00 - 1.695.00

MAQÇÕES (EPP) - 2.300,00 -

s.M.D. (EPP) - 2.s65.00 -

ITEM 03

ABITECK(ME)-895,00-785,00-780,00-775,00-770.00-765,00-760.00-755.00-750.00-
745.00 - 740,00 -737.00-734.00 -

MAQÇÕES (EPP) - 1.030.00 -

s.M.D.(EPP)-787,00-783.00-778,00-773.00-768.00-763.00-759.00-7s3.00-748.00-743.00
- 738.00 - 735,00 - 732,00

ITEM 04

ABTTECK (ME) - 189.00 -

MAQçOES (EPP) - 12s,00 -

s.M.D. (EPP) - I 14,00 - 113,00

ITEM 05

ABITECK (ME) - 14,00 -

s.M.D. (EPP) - 9,80 - 9,70

ITEM 06

ABll'ECK(ME)-3.199.00-3.185.00-3.175.00-3.r65.00-3.t55.00-3.145.00-1.|]5.00-j.t25.00
-3.115,00-3.095,00-3,08s.00-3.07s.00-3.06s,00-1.05s.00-3.04s.00-3.035.00-1.02s.00-
3.0 I 5,00 - 3.000,00 - 2.995,00 - 2.975.00

s.M.D.(EPP)-3.515,40-3.190,00-3.180,00-3.t70,00-3.160,00-3.150,00-3.140,00-3.t30,00-
3.120,00-3.100,00-3.090,00-3.080,00-3.070.00-3.060.00-3.050.00-3.040.00-3.030.00-
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3.020,00_3.010,00_ 2.ee',oo _2.e80,00 
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ITEM 07

REIS(EPP)-650,00-289,00 -279,00- 270,00-268,00-2ó4,00_260,00-255,00_250,00_
244,00 239,00 - 234,00

MAQçOES (EPP) - 770,00 -

s.M.D. (EPP)- 289,50 - 280.00 - 27s.00 - 269.00 - 265.00 - 262.00 _ 2s8.00 _

240,00 - 23 5,00 -
2.oo-248\oo-245.00

I

ac tnìaApós o encerramento desta fase foram declaradas vencedoras dos itens as
divulgado o resultado da licitação quanto às propostas.

Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de
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As dez horas e vinte nrinutos do dia vinte e rrove de abril de dois rnil e quatorze. na Prefeitura
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 Poftaria n" 380/2013. de l3 de
setelllbro de 20 13, cottstituída dos seguintes nrembros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e
equipe de apoio Leticia Schriier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na rnodalidade
PREGÃO PRESENCIAZ, conforme Edital no 02012014, dando continuidade ao processo licitatório,
após a abertura dos envelopes rrúrlero 02 e dando início à verificação da autenticidade dos
docttttrerttos ernitidos pela internet. considerarrdo pedido das ernpresas para se auselltarern 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. assint é feita a análise da docurnentação apreserrtada pelas enrpresas que tiverarn suas
propostas classificadas e que foram vencedoras nas propostas apresentadas, conforme Ata 01, do dia
vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, foram habilitadas as empresas: LUÍS CÉSan REIS,
ABITECK COMERCIO DE ELETIìODOMES'TIC]OS E INFORMÁT.ICA LTDA.
RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA e S.M.D. SOLUÇOES EM TECÏ\OLOGIA
LTDA. Aberto o prazo para rnanitèstação de recursos. nenlrurna empresa se maniÍèst6u qLranto à
irttenção de recursos. Sendo assirn. Marlise Margarete Mallrnann. Pregoeira. ad.j udica;os itens às
empresas vencedoras. Nada mais havendo a tratar.-a presente Ata. após lidaç aprovada.ifoi assi
-^t^ n-^lìr-:-^ ^^--:-^^ r- --- -:, r: .- // ^pela Prfò\ira, equipe de apoio e licitantes presente$
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