
ATA da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL EDITAL Nº. 03/2017 

 

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a aquisição de 7(sete) aparelhos de ar 

condicionado instalados. 

Aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2017, às 10h (dez) horas, no Plenário da 

Câmara de Vereadores de São Leopoldo (RS), reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, 

designados conforme Portaria 3578, de 2/01/2017, para os procedimentos inerentes à sessão 

do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a contratação de empresa para a prestação de 

serviço de recepcionista, conforme Edital do Pregão nº 03/2017 e seus anexos. O pregoeiro 

deu início à sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos 

legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da sessão 

(tempo para consulta por telefone, etc.).  

1 – Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme abaixo: 

ASTOR STAUDT – ME   

EDUARDO RITA BEM – EPP  

GABRIELA TORRES RAUBER – EPP  

JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA – ME  

LEXBEMARK COMÉRCIO LTDDA – EPP  

PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP  

TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – ME  

2 – Após foi solicitado aos licitantes à entrega dos envelopes contendo as propostas de preços 

e os envelopes contendo os documentos de habilitação de todas as empresas credenciadas. 

3 – Em seguida, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços, a saber, das 

empresas: 

ASTOR STAUDT – ME   

EDUARDO RITA BEM – EPP  

GABRIELA TORRES RAUBER – EPP  



JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA – ME  

LEXBEMARK COMÉRCIO LTDDA – EPP  

PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP  

TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – ME  

4 – Em seguida o pregoeiro procedeu à análise de todas as propostas, que foram rubricadas 

pelo pregoeiro e equipe de apoio. Após o respectivo exame, tiveram seus valores anunciados 

em voz alta a todos os presentes, resultando nas propostas em anexo, as quais foram 

rubricadas por todos os licitantes e pregoeiro. 

5 – Dando continuidade ao certame, foi solicitado aos licitantes classificados, conforme 

critérios estabelecidos no edital, para apresentarem seus lances.  

6 - Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta com 

o(s) licitante(s) de melhor(es) oferta(s), obteve-se o(s) seguintes(s) resultado(s): 

ASTOR STAUDT – ME - Itens 1, 5, 17, 18, 19, 20, 28, 30 e 31; 

EDUARDO RITA BEM – EPP – Itens 7, 25, 27, 32 e 34; 

GABRIELA TORRES RAUBER – EPP - Itens 4 e 26; 

JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA – ME - Itens 3, 21, 22, 23 e 24; 

LEXBEMARK COMÉRCIO LTDDA – EPP - Itens 15, 16, 37, 38, 39, 40, 45 e 46; 

PPL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI – EPP – Itens 2, 12, 14 e 35; 

TB SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA – ME – Itens 8, 9, 10, 11, 13, 29, 33, 

36, 41, 42, 43 e 44. 

7 – Procedeu-se a análise da documentação de habilitação, do(s) licitante(s) de melhor 

proposta e, a devida consulta ao cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com 

a Câmara de Vereadores de São Leopoldo (RS), conforme registros em anexo; constatou-se 

que os documentos exigidos no edital foram atendidos pela a empresa vencedora. Analisada a 

documentação de habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Os 

licitantes declinaram à intenção de interposição de recursos. 



8 – Nada mais havendo a registrar em ata, o Pregoeiro encerrou a sessão, sendo que esta ata, 

após lida, foi assinada pelo pregoeiro, pela equipe de apoio e licitantes presentes. 

 

PREGOEIRO: 

 

 

MAXIMILIANO ZUGE 

 

 

 

Equipe de Apoio: 

 

 

Thais Dias Gregis          Jefferson Oliveira Soares  

 


