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Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e quinze, na

Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, na 46, nesta cidade, reuniu-se a

Comissão nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 280/2014,

de 10 de junho de 2014, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete

Mallmann, e equipe de apoio L,etícia Schrôer Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de

proceder à abeúura da licitação na modalidade PREGÀ0 PRESENCAL, conforme Edital na

002/2015, tendo entregue proposta e documentação as empresas: EXTRAGÁS COMERCIAL

LTDA e NERI DOS SANTOS GÁS, que se fizeram presentes à sessão de lances verbais. As

empresas NERI DOS SANTOS GÁS apresenta certidão de enquadramento como ME, emitida pela

Junta Comercial, sendo concedido os beneficios da Lei ne 12312006. A Pregoeira abriu a Sessão

Pública em atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as propostâs recebidas,

abrindo a fase de lances verbais, da qual se registra nesta Ata o nome das empresas e os lances para

cada item:

ITEM OI

EXTRAGAS-46,00-34,50
NERr GÁs (ME) - 36,s0 -

ITEM 02

EXTRAGÁS - 220.00 - 202,00

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

tendo sido divulgado o resultado da licitâção quanto às propostas. Nada mais havendo a tratar, foi

sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes
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Às doze horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e quinze, na prefeitura Municioal XSì
Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidaàe, reuniu-se 

" ó"-irrà" ï",n""a"-
Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme poÍaria ne ztotzolq, ai iõã. i""ir" ã"ìbr+,
constituída dos seguintes membros: pregoeira Ìvlarrise Margarete Marmann, 

" "qoip" 
de apoio

Leticia schriier Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida ãe proceder à abertura ãa'[citâção nâ
modalidade PREGÃ0 PRESENCaL, conforme Edital na ooztzois, dando continuidaa" uà prà""rro
licitatório, após a abertura do envelope número 02, feita a análise da documentação up."r"ntlau p"tu
emp-resa que teve suas propostas classificadas e que foi vencedora nas propostâs apresentadas,
conforme Ata 0 r , foi hab itada â empnesa: EXTRAGÁS colrnncrar, 'Lrb.l. 

,ruËrto o praro
para manifestação de recursos, nenhuma empresa se manifestou quanto à intenção de recursos. dendo
assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens à empresa vencedora. Nada mais
havendo a tÊ0àr. a oresente Ata- anós lida e anrnvadr fni eccina.tr natq Draan-i.. ^^,,:-- .t- -^^;^ ^
licitantes

a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela pregoeira, equipe de apoio e


