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As onze horas do dia dois de fevereiro de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de

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

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 280/2014 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 PRESENCUZ, conforme Edital ne 005/2015, tendo entregue proposta e

documentação as empresas: ATUATI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
EPP, AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRBLI ME, DAIANA VOGEL ZIMMER]VIANN
EIRELI e MANJATO TRATORIS LTDA EPP, que se fizeram presentes à sessão de lances

verbais. As empresas AGROINDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME e DAIANA VOGEL

ZIMMERMANN EIRELI apresentam certidão de enquadramento como ME, e as empresas

ATUATT wIÁQUNÁ.S E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP e MANJATO

TRATORES LTDA BPP apresentam certidão de enquadramento como EPP, emitidas pela Junta

Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei ne 1231200C 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 OI

ATUATI (EPP) - 12.780,00 - 11.990,00 - 11.970,00 - 11.950,00

DAIANA VOGEL (ME) - r4.s26,oo -

MANJATO TRATORES (EPP) - 12.000,00 - I1.980,00 - 11.960,00 -

ITEM 02 - Item não será adquirido, pois o valor da proposta fica acima da média de preço

apresentada pela SMPC

MANJATO TRATORES (EPP) - 79.000,00 -

ITEM 03 - Item não será adquirido, pois o valor da proposta fica acima da média de preço

apresentada pela SMPC

MANJATO TRATORES (EPP) - 34.000,00 -

ITEM 04

ATUATT (EPP) - 23.400,00 -

AGROIND. FREITAS (ME) - 23.400,00 -21.790,00
DATANA VOGEL (ME) - 21.800,00 -

MANJATO TRATORES (EPP) -22.400,00 -

Após o encerramento 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

i encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e
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pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 280/2014, 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 PRESENCUL, conforme Edital na 005/2015, 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 empresâs: ATUATI MÁQIJINAS E
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA EPP C AGROIÌTIDUSTRIAL FREITAS EIRELI ME.
Aberto o pÍazo para manifestação de recursos, nenhuma empresa se manifestou quanto à intenção de

Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens às empresasrecursos.
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+r" IAs doze horas e quinze minutos do dia dois de fevereiro de dois mil e quinze, na Prefeitura
de Três de Maio. Iocalizada na Rua Minas Gerais- ne 46- nesta cidade- reuniu-se a Comissãna Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão .r"Ì'de Três de Maio,
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equipe de apoio e licitantes presentes.
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