ATA N"

001

As onze horas e trinta minutos do dia dezesseis de fevereiro de dois rnil e dezesseis, na Prefeitura
Municipal de Três de Maio. localizada na Rua Minas Gerais, na 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão
nomeada pelo Senlror Prefeito Murricipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 25112015, de lo de
junho de 2015, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann c
equipe de apoio Maísa Zucatto Schaedler e Letícia Schriier Pedó, incumbida de proceder à
abeÍura da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAI, conforme Edital ne 0612016, processo
licitatório exclusivo à parlicipação de beneficiados pela LC 12312006, tcndo entregue proposta c
documentação as empresas: GRAFICASA GRÁFICA E EDITORA L'[DA, SR INDUS'I'RIA
cnÁr'rca LTDA, G.M. MorTA e GIIARLnS ALAIR MEINCKIì SERIGRAI,'IA, que fizerarnse 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 das empresas e os lances para cada item:

ITEM

OI

G.M. MO't"t'A - 4,30 -- 4,20 - 4,10
CHARLES _ I2,OO sR GrìÁFrcA - 4,9s 4.25 -,4.1s -

GRAI.ICASA_].93
ITEM 02

-

G.M. MOTTA - I6,60 CHARLES - 12.50 -12.40
SR GRÁF-IC A- 14,70.
GRAIìICASA _ I5,39 .

ITEM

03

G.M. MOT'I'A

-

12,30

* l 1,60 -

CHARLES-11,70-11,50
SR GRÁFICA _ I4,60 GRAFICASA-13,22ITEM 04
c.M. MOT]'A - 6,60 CHARLES-II,OOsR GRÁF tC A - 6,10 - 6,00 - 5,95
GRAI,-ICASA - 8.99. 6.05 ITI]M 05
G.M. MOTI'A * 9,80 *-8,85 - 8,75 CI-IARLES

-

10,50

SR GRÁFICA

_

-- 8,90 - 8,80 *

- 8,20 - 8,10 -7,90
9,60 -. 8,25 - 8,1 5 - 9,00 8,50

14.50 -

CRAI.ICASA _ 8,99 -

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

divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Após a abertura dos envelopes número 02 c
darrdo início à verificação da autenticidade dos docurnentos emitidos pela internet, considerando
pcdido das cmpresas para se ausentarem da sessão, os mesrnos serão analisados em seguida pcla

as empresas: SR INDUSÏ'RlA
GRÁI..ICA I,.TDA, G.M. MO.I.'I.A e CIIARLI]S AI,AIR MIìINCKI.] SICRIGIÌAI.-IA.

vencedoras nas propostas apresentadas, foram habilitadas
Equivocadarnente

foi aberto o envelope contendo a documentação da empresa Graficasa Gráfìca

c

sem no elltallto
Editora Ltda. sendo dado vista aos demais licitantes para rubrica uos documentos
empresa se
nenhuma
haver verificação dos mesmos. Aberto o prazo para manifestação de recursos,
Pregoeira,
manifestor.r quanto à iltenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann,
presente Ata, após lida e
acljudica os itens às empresas vencedoras. Nada mais havendo a Iratat, a

