
Maio, localizada na Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor
Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne2801201{ de l0 de junho de2014, constituída
dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio Letícia Schriier
Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAI, conforme Edital ne 0261014, tendo entregue proposta e documentação as empresas:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEÍCULOS AUToMoToREs LTDA e FELICE
AUTOMÓVEIS 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 r las empresas e os lances para o item:

ITEM OI

VOLKSWAGEN - 47.630,00 _ 45.962,45 _ 45.900,00
FELICE - 49.900,00 -

Após o encerramento desta fase foi declarada vencedora do item a Empresa acima qualificada, tendo sido
divulgado o resultado da licitacão nilânfô À nrnnncro Ìrtorìo *oi. L^.,^-r^ ^ .f,^+^- r^: ^-^---.,- r .

:,.::tï1,:1:,* lt:lt|:u" 
quanto àproposta. Nada mais.havenào atÍatar, foi encerrada esta etapa

da ses/ayuja Ata foi lavrada e assinada pela piegoeira, equipe de apoio e licitantes presentes.
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As nove horas do dia vinte e quatro de junho de dois mil e quatorze,na Prefeitura Municipal de
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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de dois mil e quato rze, napr.f.iN*399Y
Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, na 46. nesta cidade. reuniu-se a Comissão
nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne28012014, de l0 de
junho de 2014, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e

equipe de apoio Letícia Schriier Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura
da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, conforme Edital ne 02612014, dando
continuidade ao processo licitatório, após a abertura do envelope número 02 e análise da
documentação apresentada pela empresa que teve sua l')roposta classificada e que foi vencedora na
proposta apresentada, conforme Ata 01, do dia vintc: e quatro de junho de dois mil e quatorze, foi
habilitada a empresa: VOLKS\ryAGEN DO tsRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES LTDA. Aberto o prazo para manifestação de recursos, nenhuma empresa se
manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, pregoeira,
adjudifõ_ item à empresa vencedora. Nada mais havendo a Íratar, a presente Ata, após lida e

assinada :ira, equipe de apoio e lic/3ntes,ptesentes.
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