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Às nove horas do dia sete de maio de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de Três de 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 nq 28012014, de l0 de junho de 2014, constituída dos

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

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

PRESENCIAL, conforme Edital ne 01712015, processo licitatório exclusivo à participação dos

beneficiados pela LC 123/2006, tendo entregue proposta e documentação as empresas: ZOOM
tr\ÍDÚsTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e TRAPUS INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO
LTDA, que se fizeram presentes à sessão. Na fase de credenciamento, a emptesa ZOOM INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE CONFECçOES LTDA apresenta Carta de Credenciamento sem firma reconhecida por

tabelião, não atendendo ao item 8.3.1, do edital, sendo assim, a mesma não esú inabilitada, porém

impedida do seu representante manifestar-se e responder por ela até que seja cumprido o disposto no

subitem 8.3 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 OI

zooM - 65,00 -

TRAPUS- 185,00-64,99
ITEM 02

zooM- 15,00 -

TRAPUS-34.00-14.99
ITEM 03

ZooM,65,00 -

TRAPUS- 185.00-64.99
ITEM 04

zooM- 15,00 -

TRAPUS-35.00-14.99
ITf,M 05

zooM - 17,00 -

TRAPUS-38.00-16.99
ITEM 06

zooM - 15,00 -

TRAPUS-30,00-14,99
ITEM 07

zooM - 40,00 -

TRAPUS-45,00-39,99

Encerrada esta fase foi declarada vencedora dos itens a empresa acima qualificada, sendo divulgado o
resultado da licitação quanto às propostas. Dando continuidade ao processo licitatório, após a abertura do
envelope número 02 e análise da documentação apresentada pela empresa que teve suas propostas
classificadas e que foi vencedora nas propostas apresentadas, é considerada habilitada a empresa:
TRAPUS INDÚSTRTA Do VESTUÁRIO LTDA. Aberto o prãzo paÍa manifestação de recursos, não
houve manifestação quanto à intenção dos mesmos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, pregoerra,

:olts: :r itens à empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata, após lida e aprovada,
pela equipe de apoio e licitantes presentes.
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