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ANO I/ Nº43– Lei Municipal 1016 de 18/07/2013. 

_____________________________ 

MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA 
ESTADO DE MINAS GERAIS     
 

ATA   

PROCESSO Nº: 101 /2013  

Pregão Nº: 026/2013  

Aos 25 (vinte cinco) dias do mês de novembro de 

2013, às 09:30 horas, reuniu-se na sala de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Marliéria, a Comissão 

Especial de Pregão designada pelo Sr. Prefeito 

Municipal, através da Portaria 020/2013 para 

julgamento da proposta do processo licitatório, 

referente à contratação de empresa especializada 

em fornecimento de materiais e equipamentos de 

informática para atender aos serviços das secretarias  

municipais. Compareceram para o processo as 

empresas NILZA RODRIGUES, CNPJ: 02.847.009/ 

0001-68 e a empresa GKM INFORMÁTICA LTDA, 

05.145.653/0001-82, na qual foram devidamente 

credenciados. A EMPRESA NILZA RODRIGUES 

entregou os envelopes  devidamente lacrados mas 

não permaneceu para a abertura da sessão. Aberta a 

reunião a Sra. Pregoeira, constatou que as empresas 

entregaram os envelopes de documentação e 

proposta devidamente lacrados. Aberto o envelope 

contendo as propostas comerciais, ficou constatado 

que as empresas apresentaram devidamente 

preenchidas, carimbadas e assinadas, contendo os 

valores unitários e o valor global. Deu-se início à fase 

de lances, após o primeiro, abriu-se o envelope 

contendo a documentação da empresa vencedora do 

item 1, a qual apresentou todos os documentos 

exigidos no Edital, continuando assim a sessão. Foi 

constado que Empresa NILZA RODRIGUES, CNPJ: 

02.847.009/0001-68 não cotou  o item 4, 5 e 7. e a 

empresa GKM INFORMÁTICA LTDA, 05.145.653/ 

0001-82 não cotou o item 07 da planilha de 

propostas. Foram apurados e adjucados os  seguintes  

itens para a empresa GKM INFORMÁTICA LTDA: 01, 

02, 03, 04, 05 ,06   com o valor global de R$15.448,00 

(Quinze mil, quatrocentos e quarenta oito reais).  No 

item 06 a empresa NILZA RODRIGUES cotou sem a 

especificação da marca e  com o valor abaixo da 

pesquisa de mercado, ficando assim  inabilitado. 

Nada mais havendo a tratar encerrou-se a sessão e 

lavrou-se a presente Ata, que vai assinada pelos 

membros da Comissão Especial de Pregão e quem 

assim desejar. 

Marliéria, 25 de novembro de 2013. 

 
Dilcéia Martins da Silva Lana 

Presidente da CPL 

 
Gerson Quintão Araújo  - Membro 

Andréa  Aparecida Quintão  - Membro                                    
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