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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
Setor de Licitações e Contratos

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2019
Processo nº 210/2019.
Aquisição de equipamentos e materiais para manutenção das atividades das Unidades Básicas
de Saúde (UBS), através de Emenda Parlamentar, conforme proposta nº 12033.362000/118006.
Às nove horas do dia quatorze do mês de março do ano de dois mil e dezenove reuniu-se
a Pregoeira Eleci Campos Ziebell, juntamente à Equipe de Apoio, Emanuele Marcuzzo
designadas pela Portaria nº 11.409 e 11.410 de 20/06/2018, para credenciamento dos licitantes
presentes à sessão.
Foram credenciados os seguintes licitantes:
Tri Shop Informática Ltda- EPP, CNPJ nº 02.511.548/0001-21, representada pelo Sr.
Alcione Joceli dos Santos Soares, CPF sob nº 428.410.200-10;
Taiur Schumacher- ME, CNPJ nº 15.759.650/0001-92, representada pelo Sr. Delton
João Schumacher, CPF nº 551.595.080-15;
HM Linck- ME, CNPJ nº 00.660.664/0001-87, envelopes enviados pelo Correio.
Após o credenciamento, foram recebidos os envelopes de propostas dos licitantes, onde
os mesmos foram abertos e rubricadas pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
presentes. Posteriormente a análise da adequação das propostas às exigências edilícias, a
Pregoeira deliberou por classificar os licitantes participantes.
Aberta a sessão de lances, foram realizadas ofertas verbais para cada item, conforme
tabela anexa, que é parte integrante deste processo e que vai por todos assinada, sendo que os
lances finais são os que seguem:
Tri Shop Informática Ltda foi declarada vencedora nos itens: 01 e 02 do Lote 02;
Taiur Schumacher foi declarada vencedora no item: 03 do Lote 01;
HM Linck- ME foi declarada vencedora no item: 02 do Lote 1.
Não houve cotação para os itens 01 e 04 do Lote 01.
Julgada aceitável a proposta, aberto os envelopes de habilitação dos licitantes
participantes, rubricados os documentos pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelos representantes
presentes, e após verificada a documentação apresentada, a Pregoeira deliberou por habilitar os
licitantes participantes.
Declara-se que nenhum dos licitantes participantes não manifestaram o interesse de
apresentação de recurso.
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Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às nove horas e trinta minutos, sendo
lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira,
Equipe de Apoio e licitantes presentes.
__________________________________
Eleci Campos Ziebell
Pregoeira Oficial
__________________________________
Emanuele Marcuzzo
Equipe de Apoio
_________________________________
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CNPJ nº 02.511.548/0001-21
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