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As love lroras do dia oito de abril 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 nonreada pelo Senhor

Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria rf 25112015, de lq 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

rnodalidade ZREGÃO nRESENCIAI, confbrme Edital ne 02012016, processo licitatório exclusivo à

parlicipação de beneficiados pela LC 12312006, tendo entregue proposta e documentação a empresa:

SOELI STEIN PAULUS, que se fez presente à sessão de lances verbais. A Pregoeira abriu a Sessão

pública ern atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando as propostas recebidas, abrindo

a fase de lalces verbais, da qual se registra nesta Ata o nome da empresa e os lances para cada itern:

ITBM 01

soELI -4,20 -4,10
ITEM 02

soELI -4,50 -3,95
ITEM 03

soELI -4,90-4,40-4,39
ITEM 04

soELI -4,90-4,,65
ITEM 05

soELI-5,00 -4,90
ITEM 06

soELI-6,00-5,90
ITEM 07

soELI - 3,00 -2,,50
ITBM 08

soELI - 25,00 -24,00
ITBM 09

soELI - 3,30 -3,25
ITEM 10

soELI -2,50 -2,45 -2,30

ITEM II
soELI-3,50-3,25
ITEM 12

soELI -3,99 -3,98
ITEM T3

soELI-3,50-3,40
ITEM 14

soELI-1,30-1,20
ITEM 15

soELI-18,00-13,90
ITEM 16

soELI - 13,00 -12,,95
ITEM 17

soEll-6,80-6,75
ITEM 18

soELI - 15,50 - 15,45 - 15'00
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ITEM 19

soELI- 1.30-1.25
ITEM 20

soELI -2,50-2,45-2,00
ITEM 2I
soELI-5,00-4,95
ITEN{22
soELI-3,00-2,95
ITEM 23

soELI- 11,00-10,10
ITEM 24

soEl-l - 13,00 -12,95
ITBM 25

soEll- 14,00-13,95

Encerrada esta fase foi declarada vencedora dos itens a empresa acima qualificada, sendo divulgado o

resultado da licitação quanto às propostas. Após a abertura do envelope número 02 e feita a análise da

docurnentação apresentada pela empresa que teve suas propostas classificadas e que foi vencedora nas

propostas apresentadas, foi habilitada a empresa: SOELI STBIN PAULUS. Aberto o prazo para

rnanifestação de recursos, não houl'e manifestação quanto à intenção de recursos. Sendo assim,

Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens à empresa vencedora de acordo com as

acima. Nada mais havendo atraÍar, a preseute Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela

equipe de apoio e licitante presente.
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