
ATA DE PREGÃO Nº 001/2022 

 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09 horas, na Prefeitura Municipal de Taquari, na Sala da Comissão Permanente de 

Licitações, a Pregoeira e a Equipe de Apoio do Município, designados pela portaria nº 624/2021, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar a 

licitação realizada na modalidade de Pregão, de que trata o Edital nº 001/2022, destinada contratação de empresa especializada para proceder à instalação 

de aparelhos de ar condicionado, tipo split, de diversas potências, com fornecimento de materiais e insumos, nas diversas secretarias municipais lotadas no 

prédio do Centro Administrativo do Município de Taquari – RS, conforme especificações, quantidades estimadas e condições constantes nas no Termo de 

Referência e demais anexos que fazem parte integrante do edital. As empresas VITOR DIOGO WENDLING – EPP E GRM CLIMATIZAÇÃO 

COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP participaram desta licitação, por seus representantes, que se credenciaram de 

acordo com o exigido no Edital, apresentando, juntamente com os envelopes contendo a proposta e a documentação, portanto, restando habilitadas a dar 

lances. 

 

 NOME REGISTRO 

Empresa: GRM CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP 26.121.980/0001-74 

Representante: Guilherme Ramao Munchen RG 8106389821 
 

 NOME REGISTRO 

Empresa: VITOR DIOGO WENDLING - EPP 23.588.621/0001-33 

Representante: José Maurício da Silva RG 6026515079 

 

Juntamente com os envelopes n° 1 Proposta e n° 2 Documentos de habilitação os interessados, por seus representantes, declararam formalmente na presente ata, 

sob pena de punição, de que cumprem todos os requisitos de habilitação. Abertos os envelopes das propostas, cumpridas as formalidades legais, restaram 

classificadas as empresas supra. Assim, o item solicitado teve o seguinte resultado: 

 

Contratação de empresa especializada para proceder à instalação de aparelhos de ar 

condicionado, tipo split, de diversas potências, com fornecimento de materiais e insumos, 

nas diversas secretarias municipais lotadas no prédio do Centro Administrativo do 

Município de Taquari – RS. 

VITOR DIOGO 

WENDLING - EPP  

GRM 

CLIMATIZAÇÃO 

COMÉRCIO E 

INSTALAÇÃO DE AR 

VALOR GLOBAL 127.295,70 127.627,57 

1ª Rodada  124.749,78 

2ª Rodada c/ Negociação - 124.250,00 

 



Encerrada a fase de lances declara-se vencedora do certame a empresa GRM CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 

EIRELI - EPP, com o valor global de R$ 124.250,00 (cento e vinte e quatro mil duzentos e cinqüenta reais). Passou-se, então, à verificação dos documentos 

exigidos para a habilitação. Após a abertura e conferência do envelope DOCUMENTO pela PREGOEIRA, e pela EQUIPE DE APOIO, constatou-se que a 

empresa vencedora apresentou todos os documentos de acordo com o Edital, restando, assim, habilitada. Fica registrado que as empresas participantes do 

PREGÃO encontram-se presentes e não manifestaram interesse em recorrer acerca de qualquer aspecto e/ou fases do procedimento. Fica a empresa vencedora 

intimada para apresentar no prazo de até dois dias úteis contados desta data, nova planilha1, com distribuição de forma igualitária, entre os itens que 

compõe o lote, da redução no preço final, nos termos dispostos no ponto “X.1.2.” do edital.  Após, será determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito 

Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto adjudicado. Nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e lavrada a presente 

ata, que vai devidamente assinada pelos representantes das empresas, pregoeiro e equipe de apoio. 

 

 
_________________________________ ____________________________________ _______________________________________ 

PREGOEIRO EM SUBSTITUIÇÃO 

Marília Regina Florentino dos Santos 

 

 

INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 

Alessandra Reis da Silveira 

 

                          INTEGRANTE DA EQUIPE DE APOIO 

                    Giselda Terezinha Santos de Souza 

_______________________________________ _________________________________________  

GRM CLIMATIZAÇÃO COMÉRCIO E INSTALAÇÃO 

DE AR CONDICIONADO EIRELI - EPP  

Guilherme Ramao Munchen 

VITOR DIOGO WENDLING – EPP 

José Maurício da Silva 

 

   

 

                                         
1 A nova planilha poderá ser encaminhada para o e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br 
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