
ATA N" OI

As dez horas do dia 30 de maio de 20l4,na Prefeitura Municipal de Três
de Maio, Iocalizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, reuniu-se à

comissão de licitação nomeada pelo Seúor Prefeito Municipal de Três de
Maio, conforme portaria no 20012013, de 22 de abril de 2013, constituída
dos seguintes membros: presidente Olimar Auri Dapper e membros
Lucenir Turra Bonapaz e Danielq da Rosa Baraldi, incumbidos de
proceder à abertura da licitação, modalidade convite, conforme edital no

0712014, de 2l de maio de 2014. Se faz representar a Empresa ABITECK
COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMÁUCA LTDA.
Foram convidadas as Empresas: ABITECK COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA LTDA. AUTOMASSUL
INFORMATICA LTDA e DRESSLE,R COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. Entregaram documentação e proposta as

Empresas:ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E
INFORMÁTTCE LTDA, AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA C

DRESSLER COMERCIO E RE,PRESENTAÇÕES LTDA. FoTam oS

documentos analisados e rubricados, conc.luindo-se que as Empresas
ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA
LTDA, AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA E DRESSLER
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, apresentaram documentação
de acordo, estando assim habilitadas. Abrindo-se a assim o prazo de dois
dias úteis para interposição de recursos referente a habilitação, não
havendo, estipula-se a data de 04 de junho de 2014 ás 08:00 horas para

abertura do envelope 02 contendo as propostas. Nada mais havendo a
tratar, a presente aÍa, após lida e aprovada, folpssig-+úTrúgs membros da

comissão de licitação e licitante presenre. eatU|,"/ / o
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fo"rATA N" 02

Às oito horas do dia 04 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal de Três de

Maio. localizada na Rua Minas Gerais n" 46, nesta cidade, reuniu-se à comissão

de licitação nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme

portaria n" 20012013, de 22 de abril de 2013, constituída dos seguintes membros:

presidente Olímar Auri Dapper e membros Lucenir Turua Bonapaz e Daniela da

Rosa Baraldi, incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade

convite, conforme edital n" 0712014, de 2l de maio de 2014. Nenhuma Empresa

se faz representar. Não houve interposição de recursos referente a habilitação.

Deu-se assim continuidade ao processo licitatorio, com a abertura do envelope 02

contendo as propostas das Empresas habilitadas conforme Ata 01. Foram as

mesmas analisadas e rubricadas, tendo apresentado proposta conforme tabela

abaixo:

proposta com menor preço em todos os itens. A Comissão de Licitação, abre

diligência para uma melhor análise das propostas apresentadas. Nada mais

havendo a traïar, a presente ala, ida e apr^oupda, foi assinada pelos

membros da comissãode licitação
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ITEM AUTOMASSUL-
INFORMÁTICA LTDA

DRESSLER INFORMATICA
LTDA

ABITEK COMERCIO DE
ELETRODOMESTICOS
LTDA

VALOR
uNrrÁRto

VALOR
TOTAL

VALOR
uNrrÁRro

VALOR
TOTAL

VALOR
uNrrÁRro

VALOR
TOTAL

0l R$ 3.745,00 RS 7.490,00 R$ 4.125,00 R$ 8.250,00 RS 4.r22,00 RS 4.122,00

02 RS 3.189,00 R$ 19.134,00 R$ 3.514,90 R$ 21.089,40 R$ 3.509,00 R$ 3.s09,00

03 R$ 3.059,00 R$ 3.059,00 RS 3.373,00 R$ 3.373,00 RS 3.373,00 RS 3.373,00

04 R$ 3.63s,00 RS 3.635,00 R$ 4.039,00 R$ 4.039,00 RS 4.017,00 R$ 4.017,00

05 R$ 120,80 R$ 1.087,20 RS t 33,80 R$ 1.204,80 R$ 134,10 R$ 1.206,90

06 R$ 3.798,00 R$ 3.798,00 R$ 4.198,00 R$ 4.198,00 R$ 4.186,00 R$ 4. r 86,00

07 R$ 699,00 R$ 3.495,00 RS 778,00 RS 3.890,00 RS 774,00 R$ 3.870,00

R$ 41.698,20 R$ 46.043.60 R$ 45.950,90

Conforme tabela acima, a Empresa Automassul Informática LTDA, apresentou
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As oito horas do dia 09 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal de Três de
Maio, localizada na Rua Minas Gerais n" 46, nesta cidade, reuniu-se à comissão
de licitação nomeada pelo Seúor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme
portaria n'20012013, de 22 de abril de 2013, constituída dos seguintes membros:
presidente Olimar Auri Dapper e membros Katia Lowe e Daníela da Rosa
Baraldi, incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade convite,
conforme edital n" 0712014, de 2l de maio de 2014. Dando continuidade ao
processo licitatorio, procedeu-se a análise das pesquisas de preço juntadas ao
Processo Licitatorio. Apos análise, concluiu-se: A Empresa AUTOMASSUL-
INFORMÁTICA LTDA, que apresentou menor preço em todos os itens,
mencionou em sua proposta a matca do produto ofertado, conforme prevê o
instrumento convocatório no item 2,4 letra "b", não apresentando o modelo da
referida marca. A Comissão de Licitação não tem conhecimento técnico na ârea
para fazer uma pesquisa de mercado detalhada do produto ofertado, referente a
configuração dos itens. Conforme pesquisas juntadas, a Comissão de Licitação
entende que todas as propostas apresentadas e as pesquisas de preços conforme
folhas 03 à26, apresentam divergências em relação a descrição do produto e seus
valores ofertados. Ante ao exposto acima, envia-se o Processo Licitatório para o
Setor de Informâtica para parecer técnico detalhado, por item, se a proposta da
Empresa AUTOMASSUL-INFORMATICA LI'DA. condiz com os preços
praticados no mercado. Nada mais havendo a tÍatar, a presente ata, após lida e
aprovada/ fo,i assiTida pelos membros da comissUo gf licitação. 
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Às no\,e horas do dia 11 de junho de 2014, na Prefeitura Municipal de Três de

Maio, localizada na Rua Minas Gerais no 46, nesta cidade, reuniu-se à comissão

de licitação nomeada pelo Seúor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme

portaria n. 200/20|3, de 22 de abril de 2013, constituida dos seguintes membros:

presidente Olimar Auri Dapper e membros Katia Lowe e Daniela da Rosa
'Baraldi, 

incumbidos de proceder à abertura da licitação, modalidade convite,

conforme edital no 07 12014, de 21 de maio de 20 14. Dando continuidade ao

processo licitatório, procedeu-se a análise da declaração juntada pelo Servidor

i\4arcelo Freitas do Èrado, onde o mesÍÌo declara que os preços cotados pela

Empresa Automassul Informática Lda, estão de acordo com os praticados no

meicado. Sendo assim, conforme ata 02, a Empresa Automassul Informática

Ltda, apresentou proposta de menor valor para todos os itens. A Comissão de

Licitação sugere que quando do recebimento dos produtos licitados, nomeie-se

uma comissão, preferencialmente composta por tecnicos, devido a complexidade

do objeto ora liõitado. Abre-se assim o prazo de dois dias úteis para interposição

de recursos referente as proposta. Na$a mais hqvendo a tratat, a presente ata'

aoós lida e aprovada, foi assi{rada y'elqs menÍqros da comissão de licitação.'ffi2, \1:Io lp1ur, DoÁdo b",to\Á^
W<!(L/' ?a-1'l- vvv

I


