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Às nove horas do dia dois de fevereiro de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de Três ôè;":ì,1. .'.''

Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 2801201{ de l0 de junho de 2014,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio
Letícia Schrôer Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na

modalidade PREGÃO PRESENCAI, conforme Edital na 004/2015, tendo entregue proposÌa e
documentação as empresas: MANJATO TRATORES LTDA EPP, DAIANA VOGEL
ZIMMERMANN EIRELI, AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME e ATUATI
uÁqunv.l,s E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP, que se fizeram presentes à sessão

de lances verbais. As empresas DAIANA VOGEL ZIMMERMAI\IN EIRELI e

AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME apresentam certidão de enquadramento como ME, e
a empresa MANJATO TRATORES LTDA EPP apresenta certidão de enquadramento como EPP,

emitidas pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei ne 12312006. A empresa
ATUATI vrÁQunvas E EQUIPAMENTOS AGRÍcoLAs LTDA Epp se fez presente, no
entanto, na fase de credenciamento, não apresenta a Declaração de Cumprimento com os Requisitos
de Habilitação, sendo assim, a não entrega da Declaração exigida no subitem 9.1.1 deste Edital
implicará o não recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes contendo a documentação da
Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório,
conforme disposto no subitem 9.2 do Edital. 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

MANJATO TRATORES (Epp) - 95.000,00 - 88.600,00
DATANA VOGEL (ME) - 99.350,00 -

ITEM 02

MANJATO TRATORES (Epp) -22.400,00 -

DAIANA VOGEL (ME) - 23.980,00 -22.390,00 -

AGROIND. FREITAS (ME) - 22.400,00 - 22.380,00

Após o enceÍramento desta fase foram declaradas vencedoras dos itens as Empresas acima
qualificadas, tendo sido divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo a
tratarTToi encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e

presentes.

1

tlhÉ^ê s%iÁ ,%b*"Y bb



ATA N" OO2

Às dez horas do dia dois de fevereiro de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de

localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor

Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria na 28012014, de l0 de junho de 2014,

constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio

Letícia Schrôer Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na

modalidade PREGÃ0 PRESENCAL, conforme Edital n'g004/2015, dando continuidade ao processo

licitatório, após a abertura do envelope número 02, feita a análise da documentação apresentada pela

empresas que tiveram suas propostas classificadas e que foram vencedoras nas propostas apresentadas,

conforme Ata 01, foram habilitadas as empresas: MANJATO TRATORES LTDA EPP e

AGROIÌ\DUSTRIAL FREITAS EIRELI ME. Aberto o prazo para manifestação de recursos,

nenhuma empresa se manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete

Pregoeira, adjudica os itens às empresas vencedoras. Nada mais havendo a tratâr, a

após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes'
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