
 

 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO – 
ASPEUR 

 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº FPE0003/2009 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR torna público o 
resultado e as súmulas de contratos da licitação de Pregão Eletrônico FPE0003/2009 
conforme segue: Lote 01- Computador, valor unitário R$ 1.150,00 – 4 unidades, empresa 
vencedora: MI Comércio e Serviço de Informática Ltda, valor total R$ 4.600,00 contrato nº 
01081/2009 e ordem de compra nº 059925. Lote 02 – Notebook, valor unitário R$ 
1.709,00– 1 unidade, empresa vencedora: PHB Tecnologia Ltda, valor total R$ 1.709,00 
contrato nº 01088/2009 e ordem de compra nº 059924. Lote 03 – Impressora, valor 
unitário R$ 293,00 – 1 unidade, empresa vencedora: Madeireira Herval Ltda, valor total 
R$ 293,00 contrato nº 01083/2009 e ordem de compra nº 059926. Lote 04 – Câmera 
filmadora, valor unitário R$ 796,89 – 1 unidade, empresa vencedora: PHB Tecnologia 
Ltda, valor total R$ 796,89 contrato nº 01088/2009 e ordem de compra nº 059924. Lote 05 
– Gravador digital de voz, valor unitário R$ 279,18 – 2 unidade, empresa vencedora: Jairo 
Antônio Zanatta - Me, valor total R$ 558,36 contrato nº 01084/2009 e ordem de compra nº 
059919. Lote 06 – Pen Drive, valor unitário R$ 24,90 – 13 unidades, empresa vencedora: 
PHB Tecnologia Ltda, valor total R$ 323,70 contrato nº 01088/2009 e ordem de compra nº 
059924. Lote 07 – Armário de Aço, valor unitário R$ 397,00 – 1 unidade, empresa 
vencedora: Tubularte Móveis Ltda, valor total R$ 397,00 contrato nº 01069/2009 e ordem 
de compra nº 059923. 
Bens adquiridos para atendimento do Convênio FINEP “Incubadora de Economia 
Solidária da Feevale” nº. 01.09.0020.00 ref. 0404/08 que tem por finalidade fortalecer o 
trabalho da Incubadora de Economia Solidária da Feevale, que já vem atuando na sua 
região de abrangência há quase dois anos, promovendo eventos, discussões, feiras, 
partcipando das instâncias políticas da EPS e já fazendo alguma atividade de apoio a 
Empreedimentos de Economia Solidária. Solicita-se o financiamento do PRONINC para 
fortalecer e sistematizar essas ações, especialmente o acompanhamento e Incubação 
aos EES, além de integrar tais atividades de extensão com outras de ensino e pesquisa 
que tem sido desenvolvidas também pela equipe de professores da Incubadora. Entende-
se que esse conjunto ações, detalhados ao longo do projeto, permitirão fortalecer não só 
a Incubadora, e com ela os EES atendidos, mas também a própria EPS como ferramenta 
de desenvolvimento local, fomentando uma reflexão teórico-prática sobre o papel do 
trabalho na sociedade, tanto no âmbito interno da Universidade, quanto na comunidade à 
qual ela pertence e com quem ela dialoga. 
 
 
Novo Hamburgo, 10 de Agosto de 2009. 

 
Alexandre Zeni 

Representante Legal da ASPEUR/FEEVALE 
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