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As nove horas do dia vinte e nove de outubro de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de T
Maio, localizada na Rua Minas Gerais, nq 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor
Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne 2801201{ de l0 de junho de 2014,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio
Letícia Schrtier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCAZ, conforme Edital nq 050/2014, tendo entregue proposta e documentação as empresas:

RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRTTICANTES E ACESSORTOS LTDA - ME, A.
FLACH & CIA LTDA' GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA e MODELO PNEUS
LTDA. Fizeram-se presentes à sessão de lances verbais as empresas: RODAMAX COMÉRCIO DE
PNEUS, LUBRTFICANTES E AcESsoRroS LTDA - ME e A. FLACH & cIA LTDA. As
empresas GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA e MODELO PNEUS LTDA não se

ftzeram representar, motivo pelo qual serão somente aceitas as propostas escritas. A empresa
RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - ME
apresenta certidão de enquadramento como ME, emitida pela Junta Comercial, sendo concedidos os

beneficios da Lei ne 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

RODAMAX (ME) - 189,00 - 158,90

A.:F'LACII - 215,00 -

GERARDO - 179,00 -

MODELO - 159,00 -

ITEM 02

RODAMAX (ME)- 397,00 -366,90
GERARDO _ 367.00 -

MODELO - 44s.00 -

ITEM 03

RODAMAX (NdE)- 434,00 -
A. FLACH - 399,00 - 375,00

GERARDO _ 4O4,()O -

MODELO -376,00 -

ITEM 04

RODAMAX (ME) - 329,00 -

A. FLACH -269,00 - 269,00

GERARDO _ 332.00 -

h{ODELO - 349,00 -
ITEM 05

RODAMAX (MI) - 289,00 -

A. FLACH - 255,00 -221.00
GERARDO _222.00 -
MODELO - 248.00 -

Após o e nto desta fase foram declaradas vencedoras dos itens as Empresas acima qualificadas,
tendo si lgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo a tratar, foi
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Municipal de Três de Maio, localizadana Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Coril#dgì,11
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, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade
PREGAO PRESENCIAZ, conforme Edital na 05012014, 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, foram habilitadas as empresas:
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS. LUBRIFICANTES B ACESSÓRIOS LTDA - ME C A.
FLACH & CIA LTDA. Aberto o prazo para manifestação de recursos, nenhuma empresa se
manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira,

foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presente^s.
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os itens às empresas vencedoras. Nada mais havendo a tratar, a presente Ata, após lida e
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