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As nove horas do dia vinte e nove de janeiro de dois mil e dezesseis, na prefeitura Municipalìe"f,16g**"""
de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ns 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo
Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne25l/2011 de la de junho de 2015,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoio
MaÍsa Zucatto Schaedler e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação
na modalidade PREGÃ0 PRESENCaT, conforme Edital ne 0zl20l6,processo licitatório exclusivo à
participação de beneficiados pela LC 12312006, tendo entregue proposta e documentação as empresas:
AUTO POSTO FOLETTO LTDA e POSTO DE SERVIçOS FRITSCH LTDA, que se fazem
presentes à sessão de lances verbais. 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 da empresa e os lances para cada item:

ITEM 01

FOLETTO - 3,015 -
FRITSCH - 2,941 - 2,930 _ 2,920
ITEM 02

FOLETTO -3,297 -
FRTTSCH -3,117 - 3,100 - 3,090
ITEM 03

FOLETTO - 3,960 - 3,950 - 3,930
FRITSCH _ 4,254

ITEM 04

F'OLETTO -3,750 - 3,650 - 3,600
FRITSCH _ 3,8I5 -

Encerrada esta fase foram declaradas vencedoras dos itens as empresas acima qualificadas, sendo
divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. 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, conforme Ata 01, sendo consideradas habilitadas as
empresas: AUTO POSTO FOLETTO LTDA e POSTO DE SERVIÇOS FRITSCH LTDA.
Aberto o prazo para manifestação de recursos, não houve manifestação quanto à intenção dos mesmos.
Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica o item à empresa vencedora. Nada
mais havendo a tratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de
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