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As trove horas do dia dezesseis de fevereiro de dois rnil e dezesseis, na Prefeitura Municipal de 'frês
de Maio' localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo
Serrlror Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria rf 25112015, de la de junho de 2015,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoio
Maísa Zucatto Schaedler e LetÍcia Schrôer Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na
nrodafidade PREGÃO PRESENCIAT, conforme Edital na 0512016, processo licitatório exclusivo à
paÍicipação de beneficiados pela L'C 12312006, tendo entregue proposta e documentaçào as ernpresas:
NILSSON & CL{ LTDA, WILLERS & WILLERS LTDA e PAULO TRAESEL & CIA LTDA.
l"izeram-se presentes à sessão de lances verbais as empresas WILLERS & WILLERS Ll'DA e
PAULO TRAESIIL & CIA LTDA. A empresa NILSSON & CIA LI'DA não se fez presente à
sessão, motivo pelo qual será somente aceita a proposta escrita. A Pregoeira abriu a Sessão I)úrblica em
atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as propostas recebidas, abrirrdo a fase de
lances verbais, da qual se registra nesta Ata o nome das empresas e os lances para cada itcm:

IÏ'EM OI

Nff.ssoN - 42.50 -
wtLLErìs - 42,00 41,85 -

]'IìAUSEL - 41.60 -- 41.90 , 41.80
Iï'tÌM 02

NTLSSON - 49,00 -

V/ILLERS - 57,00 -- 48,95

TRAESEL _ 56,80 -

ITEM 03

NILSSON _ 65,00 -

wtt.t-ERS - 75,00 -
'f 'RAIISEL - 90,75 - 64,95

IÏ'I'M 04

Nil,SSON -224,00 -

WILI,ERS - 230,00 - Proposta desclassificada por não atender o
ruptura e trinca inferiores)
TRAESEL - 27 5,50 -- 223,95

6.1.1 do Edital (cargas de

l]ttcerrada esta lase foram declaradas vencedoras dos itens as elnpresas acima qualificadas, scndo
divulgaclo o resultado da licitação quanto às propostas. Após a abcrtura dos envclopes núrmcro 02 c
íbita a análise da documentação apresentada pelas cmpresas que tiveram suas propostas classilìca<Jas c
qtte Í-oratn vencedoras nas propostas apresentadas, foram habilitatlas as cmpresas: WILLI|RS &
WILLERS LT'DA e PAULO 'I'RAESEL & CIA LTDA. Aberto o prazo para manifcstação de
[ccursos, nenhutna elllpresa se manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim. Marlisc
Ma Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens às empresas vencedoras. Nada mais havcnclo a

a preseute Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipc de apoio c licitanlcs

item

" \fi l,qeu YV"


