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Às nove horas do dia vinte e quatro de julho de dois mil e quatorze,naPrefeitura Municipal de Trhllepr.,r,:;:'|,,"
Maio, localizadana Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor

Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne280/201{ de l0 de junho de2014, 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
PRESENCAZ, conforme Edital ne 02912014 tendo entregue proposta e documentação as empresas:

SCHREINER E SAUSEN LTDA, MARA DOS SAI\ITOS \ryEDDIGEN-ME e RENATA GARCIA
LINGERE-ME, que se fizeram presentes à sessão. A Empresa RENATA GARCIA LINGERE-ME
apresenta Certidão de Enquadramento como ME, sendo concedidos os beneffcios da Lei ne 12312006. As

Empresas MARA DOS SAI\ITOS WEDDIGEN-ME e SCHREINER E SAUSEN LTDA apresentam

Declaração firmada por contador, não atendendo ao item 6.9 do Edital, motivo pelo qual não serão

concedidos os benefícios da Lei n" 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 01

SCHREINER E SAUSEN - 90,00 - 86,00 - 83,00 - 80,00 - 7 7,00 - 7 4,00 - 7 1,00 - 69,00 -

MARA WEDDIGEN - 120,00 - 87,00 - 84,00 - 81,00 - 78,00 - 75,00 -72,00 -
RENATA LINGERE (ME) - 130,00 - 88,00 - 85,00 - 82,00 -79,00 -76,00 -73,00 - 70,00 - 68,00

ITEM 02

SCHREINER E SAUSEN - 190,00 - 187,00 - 184,00 - 181,00 - 178,00 -

MARA WEDDIGEN - 230,00 - 188,00 - 185,00 - 182,00 - 179,00 - 173,00 -

RENATA LINGERE (ME) - 230,00 - I 89,00 - I 86,00 - I 83,00 - I 80,00 - 17 4,00 - 172,00

Após o encerramento desta fase foi declarada vencedora dos itens a Empresa acima qualificada, tendo sido

di resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta etapa

uja Ata
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Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de julho de dois mil e quatorze, na Prefoitfora

Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, na 46, nesta cidade, reuniu-se a Comisiãd "
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 modalid ade PREGÃ| PRESENCIAL, conforme Edital ne 02912014, dando

continuidade ao processo licitatório, após a abertura do envelope número 02 e anâlise da

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

propostas apresentadas, conforme Ata 01, do dia vinte e quatro de julho de dois mil e quatorze, foi

inabilitada a empresa RENATA GARCIA LINGERE-ME, por não apresentar os seguintes itens do

Edital: 7.2.2.6 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

objeto contratual; e 7.2.4.1- Registro ou inscrição da empresa licitante junto ao Conselho Regional de

Odontologia (CRO). Em decorrência da inabilitação da empresa RENATA GARCIA LINGERE-ME

foram analisadas as ofertas subsequentes, conforme abaixo:

ITEM 01

SCHREINER E SAUSEN _ 69,00

ITEM 02

MARA WEDDIGEN - 173,00

Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, declara vencedora nas propostas apresentadas

as empresas SCHREINER B SAUSEN LTDA e MARA DOS SANTOS WEDDIGEN-ME'

conforme itens acima. Aberto o pÍazo de recursos, a empresa RENATA GARCIA LINGERB-ME

manifesta intenção de recursos quanto à desclassificação por entender que com relação ao registro foi

dado entrada de inscrição junto ao órgão, porém depende da parte do órgão a emissão do registro

consolidado. Com relação ao documento de contribuinte estadual ou municipal houve

desentendimento quanto à apresentação do documento, tendo em vista que a empresa possui o

documento mas não anexoujunto ao envelope da documentação. Sendo assim é concedido o prazo de

03 (três) dias para a empresa, querendo, juntar memoriais. Ficam as demais licitantes desde logo

intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término

do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Nada mais havendo atratar, a

Ata, ap( e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitpntes presentes.
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