
ATA N' OOI

Às nove horas do dia doze de junho de dois mil e quatorze, na Prefeitura Municipal de Três de

localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a comissão nomeada pelo Senhor Preftx[

Municipal de Três de Maio, conforme Portaria no 380/2013, de 13 de setembro de 2013, constituída dos

s"guint.. membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann' e equipe de apoio LetÍcia Schrõer Pedó'

incumbida de proceder à abeúura da licitação na modalidade PREGÃO TRESENClaL,lonfome Edital

n024l0l4,tendo entregue proposta e documentação as empresas: I{OSPITALARES COMERCIO DE

MATERTAL nnrôuõO-irOSprTALAR E FISIOTERAPÊUIrCO LTDA' FARMÂMED

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E DIMACVMG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA' qUE SE

fizeram presentes à sessão de lances verbais As empresâs HOSPITALARES COMERCIO DE

úarrú' MÉDrco-HoSpTTALAR E FISI.TERAPÊUTIC. LTDA e FARMAMEI)

PRODUTOS HOSPITALAR-ES LTDA apresentam certidão de Enquadramento como EPP, emitidas

pela Junta Comercial, sendo concedidos os beneficios da Lei no 12312006' A Pregoeira abriu a Sessão

pública em âtendimento 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 o ttem:

ITEM OT

HoSPITALARES(EPP)_2E,00-26,00-25,00_24,00_23,00_22p0_21,00_20,50_20,40_20'30-
FARMAMED(EPP)-30,00-27,00-25,50-24,50-23,50-22'50-2t',50-20',90-20',4s-20'3s-
2029
DIMACI - 45,00 .

Após o encerramento desta fase foi declarada vencedora do item a Empresa acima qualificad4 tendo sido

divulgado o resultado a" ri"i"ça" qì""i" 
3 únã.'i" ,1ioi,iillï*"^::::ï foi encerrada a sessão'

.":. Ã"rt"il"*"aa e ass.bê{a pela pregoeirá, equipe de aPoio e licitantes presentes',)
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ATAN'OO2

Às nove horas e quarenta minutos do dia doze de junho de dois mil e quatorze, na

Municipal de Três de Maio, localizada na Rua Minas Gerais, no 46, nesta cidade, reuniu-se a

nomeada pelo Senhor Prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria no 380/2013, de l3 de

setembro de 2013, constituída dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallrnann' e

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

p-nneÃO qRESENCIAL, conforme EditaÌ n' 02412014, 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 doze

de junho de dois mil e quatorze, foi habilitada a empresa: FARMAMED PRODUTOS

HOSPITALARES LTDA. AbeÍo o prazo para manifestação de recursos, o representante da empresa

DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA se manifestou quanto à intenção de recursos,

alegando que a marca ofertada pelos concorrentes não atende ao descritivo do Edital. Sendo assim' é

concedido o prazo de 03 (três) dias para a empresa, querendo, juntar memoriais. Ficam as demais

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começârão

a coner do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. Nada mais

havendo a trataÍ, a presente Ata, âpós lida e aprovada, foi assinada pela Pregoeira, equipe de apolo e

$ilía,-, g }rÁ'Y


