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As onze horas do dia dezesseis de março de dois mil e dezesseis, 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, confonne Portaria ne 25112015, de la de junho de 2015,

constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoio
Maísa Zucatto Schaedler e Letícia Schriier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na

modalidade PREGÃO PRESENCIAI, conforme Edital nq 01512016, processo licitatório exclusivo à

participação de beneficiados pela LC 12312006, tendo entregue proposta e documentação as empresas:

ADALBERTO V. WÃCHTER & CIA LTDA C BARICHELLO MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E ACESSÓRJOS LTDA, que se fizeram 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

ADALBERTO - 55,00 - 54,00 - 53,00

BARICHELLO _ 62.50 -

ITEM 02

ADALBERTO - 2 16,00 - 2 1 0,00 - 206,00

BARICHELLO -237,00 -

ITEM 03

BARICHELLO - 12,90 - 12,50 - 12,30 - 12,20

Encemada 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

feita a análise da documentação apresentada pelas empresas que tiveram suas propostas classificadas e

que foram vencedoras nas propostas apresentadas, foram habilitadas as empresas: ADALBERTO
v. wÃcHTBR & crA LTDA e BARICHELLO MATERIAIS DE coNSTRUÇÃo E
ACESSÓRIOS LTDA. Aberto o prazo para rnanifestação de recursos, nenhuma empresa se

manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira,

pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.t)
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adjudicl os itens às empresas vencedoras. Nada rnais havendo a tratar, a presente Ata, após lida e
\
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