
localizada na Rua Minas Gerais, na 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor Prefeito

Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 28012014, de l0 de junho de 2014, constituída dos

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

Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCUI, conforme Edital ne 03212014 tendo entregue proposta e documentaçáo a empresa:

NICOLA VEÍCULOS LTDA, que se fez presente à sessão de lances verbais. A Pregoeira abriu a Sessão

Pública em atendimento às disposições contidas no Edital, divulgando a proposta recebida, abrindo a fase

de lances verbais, da qual se registra nesta Ata o nome da empresa e os lances para o item:

ITEM 01

NICOLA - 62.000,00 - 60.800,00 - 60.500,00 - 60.400,00

Encerrada esta fase foi declarada vencedora do item a Empresa acima qualificada, sendo divulgado o
resultado da licitação quanto à proposta. Dando continuidade ao processo licitatório, é aberto o envelope
número 02 e feita a análise da documentação apresentada pela empresa que teve sua proposta classificada e

que foi vencedora, sendo habilitada a empresa: NICOLA VEÍCULOS LTDA. Aberto o priLzo para

manifestação de recursos, não houve manifestação. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira,
adjudica o item à empresa vencedora. Nada mais havendo atratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi
assi4pdp pela Pregoeira, equipe de apoio e licitante presente.
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As quatorze horas do dia sete de agosto de dois mil e quatorze,na Prefeitura Municipal de Três de
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As dezesseis horas e trinta minutos do dia sete de agosto de dois mil e quatorze, na Prefeitura Mu

Três de Maio, localizadana Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 28012014, de 10 de junho de 2014,

constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio Letícia

Schrôer Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade

PREGÃO PRESENCIAI, conforme Edital ne 03212014, para notificar o que segue: Após encerramento da

sessão pública do referido Edital, foi constatado que a proposta entregue pela empresa vencedora não

condiz com o solicitado no Edital no quesito ano, visto constar no Edital a exigência do ano 2014, e na

proposta apresentada "ano/modelo 201312014". Como esta situação somente foi observada após o

encerramento da sessão, e consequentemente após o objeto ter sido adjudicado à empresa pela Pregoeira, o
que não poderia ter sido efetuado, sugere-se que o Edital não seja homologado, anulando o mesmo, sendo
dadoàempresaocontraditórioeaampladefesa.AsituaçãoapresentadaéencaminhadaàAssessoria
Jurídica para análise e parecer, e posterior manifestação superior. Nada mais havendo a tratar, a presente

Ata, apfl lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira e equipe de apoio.
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