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ATA 02 DA SESSÃO PÚBLICA 

 

Pregão Nº: 007/2017 

Processo: 065/2017 

 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO 
MODELO SPLIT, conforme  quantitativos e qualitativos indicados no Anexo I.  
 
                                                       PREÂMBULO 
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2017, às 09h00 horas reuniram-se na sala de 
licitações do prédio da Prefeitura Municipal de Rolador, sito a Avenida João Batista, nº. 700, 

a Pregoeira LAURA PETRI e equipe de apoio Senhor(a) ODELMAR FENNER,  PAULO 
LOURENÇO S. DE MORAIS nomeados pela portaria 3.565 de 27 de abril de 2015.  

Aberta a sessão, verificou-se que a SELIC, apurou novo preço de referencia em relação 
aos itens licitados, uma vez que a primeira referÊncia não incluía o valor da instalação do 
objeto. 
 
A empresa não se fez presente nem se fez representar, conforme notificada para 
continuidade da sessão. 
 
 
 Fase: Propostas escritas, negociação e classificação 
 
 

ITEM REFRIGERAR  

01 2.000,00 – 1.760,00 

02 3.800,00 -  3.150,00 

03 2.700,00 – 2.450,00 

04 1.750,00 -  1.580,00 

 
 
A negociação da redução de preço da menor oferta foi realizada com o credenciado 
representante da empresa na data de 30 de janeiro de 2017, sendo que nesta data de 
posse do novo preço de referência apurado pela administração a pregoeira decidiu a 
respeito da aceitabilidade da propostas e do objeto vencedor. Considerou que o preço 
obtido é ACEITÁVEL quanto ao valor e o objeto por ser compatível com os preços 
praticados pelo mercado, conforme apurado no processo de licitação. 
                                                

HABILITAÇÃO 
Aberto o segundo envelope da Licitante credenciada, foi analisada a documentação de 
habilitação e verificado a veracidade das referidas constatou que a empresa atendeu todos 
os requisitos exigidos no edital. Os documentos de habilitação examinados e as propostas 
dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio.  
 
                                                             

RESULTADO 

Á vista da habilitação, foi declarado: Que a empresa REFRIGERAR COMERCIO DE 
CLIMATIZADORES LTDA-ME foi vencedora de todos os itens. 
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ADJUDICAÇÃO 

Ato continuo a Pregoeira adjudicou o Objeto deste Pregão à Vencedora. 
 
 
 
                                                  ENCERRAMENTO 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das licitantes relacionadas. 
 
 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Não houve ocorrências no decorrer da sessão. 
 
 
 
 

Laura Petri 
Pregoeira 

 
 

  Paulo Lourenço Schmitz de Moraes 

                     Presidente 

 


