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Às nove horas do dia trinta de janeiro de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de rres Jq&, L'\t ËJ
Maio, localizadana Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo' . "-:t;',"o:
Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n" 380/2013, de 13 de setembro '' "i"' -.'r'
de 2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e

equipe de apoio Letícia Schriier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na

modalidade PREGÃO PRESENCIÁI, conforme Edital n'0011201{ tendo entregue proposta e

documentação as empresas: AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA e POSTO DE
SERVIÇOS FRITSCH LTDA, que se frzeram 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

CIDADE JARDIM _2,5gg _2,457

FRITSCH -2,459 -2,450
ITEM 02

CIDADE JARDIM -2,659 -2,635 -2,630 -2,614
FRITSCH -2,639 -2,634 -
ITEM 03

CIDADE JARDIM -3,196 - 3,090

FRITSCH _ 3,090

ITEM 04

CIDADE JARDIM _2,489 _2,488
FRITSCH _2,520 -

Após o encerramento desta fase foram declaradas vencedoras dos itens as Empresas acima
qualificadas, tendo sido divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais
havendo ', foi encerrada a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe
de apoi tes.
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Às nove horas e quarenta minutos do dia hinta de janeiro de dois mil e quatorlze, na

Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissãõ
nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n" 380/2013, de l3 de
setembro de 2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e

equipe de apoio Letícia Schrôer Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCAZ, conforme Edital n" 001/2014, dando continuidade ao processo licitatório,
após a abertura do envelope número 02,feita a análise da documentação apresentada pelas empresas
que tiveram suas propostas classificadas e que foram vencedoras nas propostas apresentadas,
conforme Ata 01, do dia trinta de janeiro de 2014, foram habilitadas as empresas: AUTO POSTO
CIDADE JARDIM LTDA e POSTO DE SERVIÇOS FRITSCH LTDA. Aberto o prazo para
manifestação de recursos, nenhuma empresa se manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo
assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens às empresas vencedoras. Nada mais

tratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e
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