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Às onze horas do dia dez de fevereiro de dois mil e quatorze,naPrefeitura Municipal de Trê'stÉl-""i'--'
Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo

Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n" 380/2013, de 13 de setembro de

2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de

apoio Letícia Schriier Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade

PREGÃO PruESENCIAZ, conforme Edital n" 005/2014, tendo entregue proposta e documentação as

empresas: HOSPITALARES COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR E

FISIOTERAPÊUÏTCO LTDA C FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A
Empresa' FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA apresenta Certidão de

Enquadramento emitida pela Junta Comercial com data superior a noventa dias, não atendendo ao

item 6.9 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 OI

HOSPITALARES - 24,80 - 24,60

FARMAMED - 30,00 - Froposta desclassificada por não apresentar comprovação de registro na

ANVISA - Item 6.1 - VI do Edital

Após o encerramento desta fase foi declarada vencedora do item s Fmpresa acima qualificada, tendo

sido divulgado o resultado da licitação quanto às propostas, Nada mais havendo a tratar, foi

a sessão, cuja Ata foi lavrada e assinada pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes
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de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada

pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria n" 380/2013, de 13 de setembro de

2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann" e equipe de

apoio Letícia Schrõer Pedó, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAI, conforme Edital n" 005/2014, dando continuidade ao processo licitatório, após a

abertura do envelope número 02 e análise da documentação apresentada pela empresa que teve sua

proposta classificada e que foi vencedora na proposta apresentada, conforme Ata 01, do dia dez de

fevereiro de dois mil e quatorze, foi habilitada a empresa: HOSPITAI ARES COMÉRCIO DE
MATERJAL MEDICO-HOSPITALAR E FISIOTERAPÊUUCO LTDA. Aberto o prazo para

manifestação de recursos, a empresa FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
manifesta a intenção de recursos quanto à desclassificação da proposta por apresentar a comprovação

de registro na ANVISA junto aos documentos de habilitação, dentro do envelope ne 02. Sendo assim é

concedido o prazo de 03 (três) dias para a empresa, querendo, juntar memoriais. Fica a outra licitante

desde logo intimada para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do

prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos. Nada mais havendo a

após lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apoio e licitantes
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