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Às nove horas do dia trinta de março de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de

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

f.' L.À r]
Ëe Maio,

Municipal de Três de Maio, conforme Poúaria ne 28012014, de l0 de junho de 2014, constitu

seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoio Letícia Schriier Pedó e

Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO

PRESENCUI, conforme Edital ne 01212015, tendo entregue proposta e documentação as empresas:

VALDEMAR S. SCHMTDT & CIA LTDA, TREMA COMÉRCrO DE MATERTAIS DE

coNsrRuÇÃo LTDA, ADALBERTO V. WÃCHTER & CrA LTDA, NELSON LUrS LUDWIG &
CIA LTDA e ZIMMERMAITIN, FIIHR & CIA LTDA, que se frzeram presentes à sessão. As empresas

VALDEMAR S. SCHMIDT & CIA LTDA, NELSON LUIS LUD\ilIG & CIA LTDA, ADALBERTO

v. WÃCHTER & CIA LTDA e ZIMMERMAI\N, FIIHR & CIA LTDA apresentam Certidão de

Enquadramento como ME, emitidas pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei nq

12312006. 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

ADALBERTO (ME) - 65,70 - 60,00 - 56,00 - 52,00 - 48,00 - 46,00

VALDEMAR (ME) - 62,00 - 58,00 - 54,00 - 50,00 -

NELSON (ME) - 63,00 - 59,00 - 55,00 - 51,00 - 47 ,50 -

ZIMMERMANN (ÌúE) - 71,70 -
ITEM 02

ADALBERTO (ME) -262,80 -245,00 - 238,00 -228,00 -223,00 - 218,00 -213,00 - 210,00 - 205,00 -
lgg,00 - 194,00 - 190,00 - 184,00 - 179,00 - 176,00

VALDEMAR(ME) -248,40-240,00 -230,00 -225,00-220,00 -215,00-211,00 -207,00 -200,00-
195,00 - 191,00 - 185,00 - 180,00 -

NELSON (ME) - 252,00 - 244,00 - 235,00 - 227,00 - 222,00 - 217,00 - 212,00 - 209,00 - 203,00 -
197,00 - 193,00 - 189,00 - 183,00 - 178,00 -

ZIMMERMANN (ME) - 12,64 - Proposta desclassificada em decorrência do valor inexequível

ITEM 03

TREMA - 1I,80 -

VALDEMAR (ME) - 8,58 -

NELSON (ME) - 9,60 -

ZIMMERMANN (ME) - 7,00 - 6,99

Encerrada esta fase foram declaradas vencedoras dos itens as empresas acima qualificadas, sendo

divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Dando continuidade ao processo licitatório, após a

abertura dos envelopes número 02 e dando início à verificação da autenticidade dos documentos emitidos

pela internet, considerando pedido das empresas para se ausentarem da sessão, os mesmos serão analisados

em seguida pela Comissão, e considerados como se válidos fossem, e, em caso de divergência entre os

documentos apresentados e sua autenticidade as empresas serão notificadas, assim é feita a análise da

documentação apresentada pelas empresas que tiveram suas propostas classificadas e que foram vencedoras

nas propostas apresentadas, sendo habilitadas as empresas: ADALBERTO V. \ilÃCHTER & CIA
LTDA e ZIMMERMAÌIIN, FUHR & CIA LTDA. Aberto o prazo para manifestação de recursos,

nen empresa se manifestou quanto à intenção dos mesmos. Sendo assim, Marlise Margarete

Mal Pregoeira, adjudica os itens às empresas vencedoras. Nada mais havendo a trataÍ, a presente

A idaea foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
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