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Maio, localizadana Rua Minas Gerais, ne 46, nesta cidade, reuniu-se a Comissão nomeada pelo Senhor

prefeito Municipal de Três de Maio, conforme Portaria ne280l2}l4, de l0 de junho de2014, constituída

dos seguintes membros: Pregoeira Marlise Margarete Mallmann, e equipe de apoio Letícia Schriier

pedó e Débora Fernanda Balz, incumbida de proceder à abertura da licitação na modalidade PREGÃO

PRESENCIAI, conforme Edital ne 03712014, tendo entregue proposta e documentação as empresas:

onri"a* coMnRcro DE ELETRoDoMÉSTIcos E TNFoRMÁTIcA LTDA, ECoNET

INFORMÁTICA LTDA e S.M.D SOLUçÕES EM TECNOLOGIA LTDA' que se fizeram presentes à

sessão de Ìances verbais. A Empresa ABITECK COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E

INFORMÁTICA LTDA apresenta Certidão de Enquadramento como ME, emitida pela Junta Comercial'

sendo concedidos os beneficios da Lei ne 12312006. A Empresa S'M'D SOLUçÕES EM TECNOLOGIA

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 o item:

ITEM 01

ABITECK (ME)- 939,00 -929,00-915,00 -900,00 - 889'00 - 870'00- 864'00 - 859'00 - 857',00-

855,00 - 849,50 - 839,00 - 828,00 - 805'00 - 780'00

ECONET- 1.100,00-930,00-920,00-910,00-890,00-880,00-865'00-860',00-858'00-856',00-
850,00 - 840,00 - 830,00 - 81 0,00 - 790,00 -

s.M.D - 1.362,15 -

* obs.: A empresa ABrrEcK coMÉRcro DE ELETRoDoMÉsrrcos E TNFORMÁTICA LTDA

informa que o modelo do produto ofertado é T2l l0'

Encerrada esta fase fbi declarada vencedora do item a Empresa acima qualificada, sendo divulgado o

resultado da ricitação quanto à proposta. Dando continuidade ao processo licitatório, é aberto o envelope

número 02, sendo que os documentos emitidos pela internet serão analisados em seguida pela comissão' e

considerados como se válidos fossem, e, em caso de divergência entre os documentos emitidos pela internet

e apresentados e sua autenticidade as empresas serão notificadas, assim é feita a análise da documentação

apresentada pela empresa que teve sua proposta classificada e que foi vencedora na mesma' sendo

habilitada a empresa: ABITECK COfVfÉnClO DE ELETRODOMESTICOS E trìTORMÁTICA

LTDA. Aberto o prazo para manifestação de recursos, a empresa ECONET INFORMÁTICA LTDA

manifesta intenção de recurso por entender que o produto não atende ao edital e o documento DI não

substitui ou equipara-se ao DIC. 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 começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
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;ìr,""*ffi;r'luìor. Nada mais havendo atratar,a presente Ata, após lida e aprovada, foi assinada pela

de apoio e licitantes Presentes.
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