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As nove horas do dia vinte e três de abril de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de Três de Maio,
localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor Prefeito

Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n" 380/2013, de 13 de setembro de2013, constituída dos

seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio Letícia Schrõer Pedó,

incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAZ, conforme Edital
n' 01712014, tendo entregue proposta e documentação as empresas: JEREMIAS BASSO JACOB,
AI\IDRIGO E BOHRER LTDA, JML COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, TREMA COMERCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e OLDEMAR CAETANO EPP. Fizeram-se presentes à

sessão de lances verbais as empresas: JEREMIAS BASSO JACOB, JML COMÉRCIO DE
MATERIAIS LTDA C TREMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. AS

empresas ANDRIGO E BOHRER LTDA e OLDEMAR CAETANO EPP não se fizeram presentes à

sessão, motivo pelo qual serão somente aceitas as propostas escritas. As Empresas JEREMIAS BASSO
JACOB e ANDRIGO E BOHRBR LTDA apresentam Certidão de Enquadramento como ME, emitidas
pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei n' 123/2006. A Empresa JML COMERCIO
DE MATERIAIS LTDA apresenta Certidão de Enquadramento emitida pela Junta Comercial com data

superior a noventa dias, não atendendo ao item 6.9 do Edital. A Empresa OLDEMAR CAETAI\O EPP
apresenta Declaração firmada por contador, não atendendo ao item 6.9 do Edital, motivo pelo qual não

serão concedidos os beneficios da Lei n" 12312006. 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 01

JEREMTAS (ME) - 158,00 - 153,00 - 151,00

JML - 199,00 - 154,00 - 152,00 -

TREMA _ 209,80 -

ANDRTGO (ME) - 209,00 -

OLDEMAR_ I55,OO -

ITEM 02

JEREMIAS (ME) - 158,00 - 154,00

JML - 199,00 -

TREMA - 209,80 -

ANDRIGO (ME) - 209,00 -

OLDEMAR _ I55,OO -

ITEM 03

JEREMIAS (ME) - 8,00 - 7,94

JML _ 1T,99 -

TREMA _9,70.
ANDzuGO (ME) - 7,95 -

OLDEMAR - 8.70 -

ITEM 04

TREMA-11,50-9,95
ANDRIGO (ME) - 8,90 -

OLDEMAR _ 14,35 -

ITEM 05

TREMA -7,50-4,75
ANDRTGO (ME) - 4,80 -

OLDEMAR- 7.OO - / v)'
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ITEM 06

TREMA-11,10-10,80
ANDRTGO (ME)- 10,90 -
ITEM 07

TREMA-5,40-5J9
ANDzuGO (ME) - 7,00 -
ITEM 08

TREMA-1,00-0,67
ANDRTGO (ME) - 0,ó8 -

Após o encenamento desta fase foram declaradas vencedoras dos itens as Empresas acima qualificadas,

sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
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Às dez horas do dia vinte e três de abril de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de Três de
Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo
Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n" 380/2013, de 13 de setembro 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
PRESENCIAZ, conforme Edital n' 01712014, dando continuidade ao processo licitatório, após a
abertura dos envelopes número 02 e dando início à verificação da autenticidade dos documentos
emitidos pela internet, considerando pedido das empresas para se ausentarem da sessão, os mesmos
serão analisados em seguida pela comissão, e considerados como se válidos fossem, e, em caso de
divergência entre os documentos apresentados e sua autenticidade as empresas serão notificadas, assim
é 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 vinte e três de abril de
dois mil e quatorze, foram habilitadas as empresas: JEREMIAS BASSO JACOB e TREMA
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUçÃO 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 havendo a
Íratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes
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preseffi.
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