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As nove horas do dia dezenove de março de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de T
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 ne 280/2014, de l0 dejunho 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 na 008/2015, tendo entregue proposta e

documentação as empresas: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRôNICOS LTDA e

PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, que se fizeram presentes à sessão de lances verbais. A
empresa ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA apresenta certidão de

enquadramento como EPP, emitida pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei ne

123/2006. A Pregoeira abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no Edital,

diwlgando as propostas recebidas, abrindo a fase de lances verbais, da qual se registra nestâ Ata o

nome das empresas e os lances para cada item:

ITEM 01

PERFIL - 55.000.00 - 53.200.00 - 53.000.00 - 52.700.00

ITEM 02

ATMSUL (EPP) _ 4.990,00 -

PEMIL - 4.050,00 - 4.000,00

ITEM 03

ATMSUL (EPP) - 1.545,00 - 1.500,00

PERFIL _ 2.OOO,OO.

ITEM 04

ATMSUL (EPP) - 5.539,00 - s.s00,00 - 5.400,00

ITEM 05

ATMSUL (EPP) - 2.297,00 -2.200.'00

obs.: A empresa ATMSLL COMÉRCIO DE ELETROELETRôNCOS LTDA informa que o

modelo do produto ofertado no item 03 é l4l0J9566lA.

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

qualificadas, tendo sido divulgado o resultado da licitação quanto às propostas. Nada mais havendo a

presentes. _
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Às onze horas do dia dezenove de março de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de Trêì ilè
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 na 28012014, de l0 de junho de 2014,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio
Letícia Schrtier Pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na

modalidade PREGÃ0 PRESENCaL conforme Edital n'q008/2015, dando continuidade ao processo

licitatório, após a abertura do envelope número 02, feita a análise da documentação apresentada pela

empresas que tiveram suas propostas classificadas e que foram vencedoras nas propostas,apresentadas,

conforme Ata 01, foram habilitadas as empnesas: ATMSUL COMf,RCIO DE
ELETROELETRÔNTCOS LTDA e PERFIL COMPUTACIONAL LTDA. AbeTto o pnzo paia
manifestação de recursos, nenhuma empresa se manifestou quanto à intenção de recursos. Sendo

assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira, adjudica os itens às empresas vencedoras, ficando
condicionada a homologação à análise e emissão de parecer favorável pela Coordenadoria de TI com

relaç{o-qos documentos apresentados na proposta do item 01. Nada mais havendo a tratar, a presente
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