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Às onze horas do dia vinte e seis de março de dois mil e quinze, na Prefeitura Municipal de Três de'Maj-o,

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 78012014, de 10 de junho de 2014, constituída dos

seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio LetÍcia Schrõer Pedó e

Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO

PRESENCAZ, conforme Edital ne 010/2015, tendo entregue proposta e documentação as empresas:

HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E
FISIOTERAPÊUTTCO LTDA, FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E

LEDURPHARMA CONdRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. FiZETAM-SE

presentes à sessão de lances verbais as empresas: HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
MÉDIco HosPITALAR E FISIoTERÂPÊuTTcO LTDA e FARMAMED PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. A empresa LEDURPIIARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO
HOSPITALARES LTDA não se fez representar, motivo pelo qual será somente aceita a proposta escrita.

As empresas HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E

FISIOTERAPEUTICO LTDA, FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e

LEDURPHARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA apresentam

Certidão de Enquadramento como EPP, emitidas pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da

Lei na 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 OT

HOSPITALARES (EPP) - 1,00 -,

FARMAMED (EPP) - 1,00 - 0,99

LEDURPHARMA (EPP) - l,4l - Proposta desclassificada por não atender o item 6.1, VII (valor superior

ao máximo estabelecido)

ITEM 02

HOSPITALARES (EPP) - 1,00 - 0,99

FARMAMED (EPP) - 1,00

LEDURPTIARMA (EPP) - 1,60 - Proposta desclassificada por não atender o item 6.1, VII (valor superior

ao máximo estabelecido)

ITEM 03

HOSPITALARES (EPP) - 1,00 - 0,99

FARMAMED (EPP)- 1,00 -
LEDURPHARMA (EPP) - 1,32 - Proposta desclassificada por não atender o item 6.1, VII (valor superior
ao máximo estabelecido)

ITEM 04

HOSPTTALARES (EPP) - 1,00 -

FARMAMED (EPP) - 1,00 - 0,99

LEDURPHARMA (EPP) - 1,20 - Proposta desclassifìcada por não atender o item 6.1, VII (valor superior
ao máximo estabelecido)

ITEM 05

HOSPITALARES (EPP)- 1,00 - 0,53
FARMAMED (EPP) - 1,00

LEDURPHARMA (EPP) - 0,54 -

Encerrada esta fase foi declarada vencedora do item a Empresa acima ,

resultado da licitação quanto à proposta. Dando continuidade ao processo

número 02 e feita a análise da documentação apresentada pela empresa que

qualificada, sendo divulgado o
licitatório, é aberto o envelope
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teve,sua proposta classificada e
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que foi vencedora, sendo hâbititadas âs empresasr-HOSPITALAR-ES COMÉRCIO DE MATEÌIAL !4t
MÉDrcO HOS*TTALAR E FTSIOT;RA*ÊU'rCo LTDA, FARMAMED PRODUT'S'

HoSPITALARES LTDA. Aberto o prazo para manifestação de recursos' não houve manifestagão..Sep$o. ' '

assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeir4 adjudica os itens às empresas vencedoras' Nada'mais

a tratar, a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira' equipe de apoio e
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