
ATA NA OO3

As quatorze horas do dia dezoito de maio de dois mil e dezesseis, na Prefeitura Municipal d

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

Municipal de Três de Maio, Portaria ne 25112015, de lo de junho de 2015, constituída dos seguintes

membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann e equipe de apoio Maísa Zucatto Schaedler e

Letícia Schriier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAI, conforme Edital na 02612016. De acordo com aAta nq 001, de onze de maio de dois mil e

dezesseis, foi dado pÍazo paruapresentação de amostras para os itens: 08,09, 10, 15,17,20,22 e23,para
que as empresas, que se apresentem provisoriamente em primeiro lugar nas propostas apresentadas nesses

itens (item 6.9, do Edital). De posse do Laudo de Avaliação de Amostras, emitido pela Comissão instituída
pela Portaria ne 20912016, foram notificadas as empresas participantes do certame da reabertura da sessão

no dia dezoito de maio de dois mil e dezesseis, às l4:00, conforme Ata na 002. Reaberta a sessão. nenhuma

empresa se fez presente. O Laudo de Avaliação de Amostras, emitido pela Comissão é favorável às

amostras apresentadas dos itens 08, 09, I 0, I 5, 17 , 20, 22 e 23. Sendo assim, são declaradas vencedoras

dos itens as empresas qualificadas, conforme Ata na 001. Dando continuidade ao processo licitatório,

realizada a abertura dos envelopes número 02 e feita a análise da documentação apresentada pelas empresas

declaradas vencedoras nas propostas apresentadas, foram habilitadas as empresas: HOSPITALARES
COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUTICO LTDA, DEVES

& DEVES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DENTAL OESTE EIRELI E FARMAMED
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Aberto o pÍazo para manifestação de recursos, não houve

manifestação quanto à intenção de recursos. Sendo assim, Marlise Margarete Mallmann, Pregoeira,

adjudieE os itens às empresas vencedoras. Nada mais havendo aÍraiar, a presente Ata, após lida e aprovada,

pela e equipe de apoio.
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