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As nove horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e quator ze, naPrefeitura Municipal de Três de Maio' - ..--.1-''

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 ticitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAI' conforme Edital

no 022l0l4,tendo entregue proposta e documentação as empresas: NELSON LUIS LUDWIG E CIA

LTDA, ADALBERTo v. riicHTER & crA LTDA, TREMA coMERcro DE MATERTATS DE

coNSTRUçÃo LTDA e BARICHELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUçÃO E

ACESSORIOS LTDA. Fizeram-se presentes à sessão de lances verbais as empresas: NELSON LUIS

LUDWIG B CIA LTDA, ADALBERTO V. \ilÃCHTER & CIA LTDA e TREMA COMÉRCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUçÃO LTDA. A empresa BARICHELLO COMÉRCIO DE

MATERIAIS DE CONSTRUçÃO E ACESSORIOS LTDA não se fez presente à sessão, motivo pelo

qual será somente aceita a proposta escrita. A Empresa BARICHELLO COMERCIO DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO E ACESSORIOS LTDA apresenta Certidão de Enquadramento como EPP, e a

empresa ADALBERTO V. WÃCHTER & CIA LTDA apresenta certidão de Enquadramento como ME'

emitidas pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei n" 1231200ú 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

NELSON - 54,00 - 51,00 - 47,25 - 43,00 - 41,00 -

ADALBERTO (ME) - 58,00 - 52,00 - 50,00 - 46,00 - 42,00 - 40'00

ITEM 02

NELSON -216.00- 190,00- 170,00- 160,00-

ADALBERTO (ME) - 228p0 - 21 0,00 - I 80,00 - 165,00 - 155'00

ITEM 03

NELSON - 12,99 -

TREMA-10,80-10,75
BARTCHELLO (EPP) - 11,55 -

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

tendo sido lgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo a tratar, foi

encerrada cuja A_t1 foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes prgentes.
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Às nove horas e quarenta minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, na

Municioal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46' nesta cidade, reuniu-se a

nom€âda pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria no 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

?REGÃO nRESENCIAL, conforme Edital n" 02212014, dando continuidade ao processo licitatório,

após a abeÍura dos envelopes número 02 e análise da documentação apresentada pelas empresas que

tiveram suas propostas classificadas e que foram vencedoras nas propostas âpresentadas, conforme Ata

01, do dia vinte e nove de maio de dois mil e quatorze, foram habilitadâs as empresâs:

ADALBERTO V, WÃCHTER & CIA LTDA C TREMA COMERCIO Df, 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'

os itens às empresas vencedoras. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata, após lida e

equipe de apoio e licitantes presentes.
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