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WrrÀs nove horas do dia três de agosto de dois mil e quinze, na prefeitura Municipal de rrcs 05fu@1
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 251/2015, de le de junho de 2015,
constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoioLetícia schrõer Pedó e Maísa zucatto Schaedler, incumbida de proceder à abertura da licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAT, conforme Edital ne 028/2015, processo licitatório exclusivo à
participação de beneficiados pela LC 123/2006, tendo entregue proposta e documentação a empresa:sulcoM rNT'oRMÁTrcA LTDA, que se fez presente à sessão de lances verbais. A empresa
BRPHONIA PRovEDoR rP LTDA se fez presente, no entanto, quando do credenciamento,
apresenta para fins de comprovação de ME ou EPP consulta do Simples Nacional emitida pela Receita
Federal, não atendendo o item 3.1 do Edital, implicando o não recebimento, por parte do pregoeiro,
dos envelopes contendo a documentação da Proposta de Preço e de Habilitação e, portanto, a não
aceitação da licitante no certame licitatório, conforme disposto no subitem 9.2 do Edital. 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

suLCoM - 1.900,00 _ 1.890,00 _ 1.880,00

Encerrada esta fase foi declarada vencedora do item a empresa acima qualificada, sendo divulgado o
resultado da licitação quanto às propostas. Em continuidade ao processo licitatório, após a abertura do
envelope número 02, e feita a análise da documentação apresentada pela empresa que teve sua
proposta classificada e que foi vencedora na proposta apresentada, é considerada habilitada a
empresa: SULCOM INFORMÁTICA LTDA. Aberto o prazo para manifestação de recursos, não
houve manifestação quanto à intenção dos mesmos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann,
Pregoeira, adjudica o item à empresa vencedora. Nada mais havendo atratar,a presente Ata, após lida/'i..-. ^ .
e aprovfda, tbi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitante presente.
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