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ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO

PROCESSO LICITATORIQ NO 1612016

PREGÃO PRESENCIAL N° 1612016

Aos Cinco dias do mês de fe ...erelro do ano de 2016 {doIs mil e dezesseis), as 14 00

h, reUniram-se na Sala de licitaçOes da Prefeitura do MunicipiO de Mercedes, o

Pregoeiro. Sr Marcelo Dl@Clo;el juntamente com li equipe de apoio. todos

designados pela Portaria nO 257. de agosto de 2015 para proceder a abertura e

Julgamento do processo de IlCtlaçao modalidade Prega0 forma PresenCIai n.

1612016 exclusivo para MEls MEs e EPPs. que tem por ob/eto a formIJltlBÇIo de

Ata de R6glslro de Preços para eventual conlnJ/ação de empresa para fotn«Jmento

de cestas b.tslcas para dl5tribuiçlo li munlcrpes csreflles c8daslrBdos ". S6aefana

de ASSIsr4ncia SocIal do MurJlCipio de �.Ie;cedes dufanle o e'8tt'iaO de 20'6

conforme especlflCélçOe$ téCnICaS constantes do Anexo I lMefllonal OescntlVO) dO

r�!vo Ed�al Aberta. ses9tlo, pas5OtJ-se IniCIalmente ao credenciamento dos

LICitantes presentes. pelo que se legItimaram a concorrer as empresas 11. F.

ALIMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 19.445.33610001-96IDor"VlInte; IIF); FIEDLER &

BARRETO ALIIES LTDA - ME, CNPJ; 85.461.185/000HiO (DOfllv .. nte: FlEDLER).

Todas as empresas apresentaram documenlaçAo comprovando enquadramento na

condição de ME e/ou EPP Caso seja necessallo. terão assegurados os benericlos

prevlslos na lei Complementar nO 12312006 e suas alteraçOes Em seguida, o Sr

PregoeIro declarou abet1a a sessão pUbhca de Pregão. tecendo esclareomentos

acerca do proced.menlo licilat6roo Após recebeu dos LlCItant� present� e

aedeuciados a óeclar� de cl,lmpromento dos requlSdos de Ilabl�tação juntamt'nte

com os en�lope$ rf 01 (proposta de preço) e ri" 02 (docurner1laÇaO de hablbtaçAol

passando. abet1ura e a/erIÇa0 do COf'lteUóO dos pnrneuos Após ter o PregoeIrO

avellguado a conform-:lade das propostas com os reqUISItos presentes em Editai.

proclamou-as aos presentes

CESTAS BÁSICAS
- CLASS. �- - - -EMP-RESA- - - PROPOSTA Rt-

L' - - �IIF - - -S 110.84-

1_ 2 j _ . � -=-F1EDLER _- =- _ -=-112,20 �
Realizada a classiflcaçao de contormldade com o estabelecido em Ed�al. passou

enlAo o Pregoe.ro a convocar os licitantes para ofereclfTlento de lances, de acordo

com a. dlsposlçCles da leI n. 10520102. os quaIs se deram de acordo com o

regIstrado nas planilhas anexas pat1es IOtegranles desta Ata Vencida a etapa de

apresentaç30 de lances ve-ba� promoveu O Prl!9Of!ll"O nova classlflCaÇAo das

propostas pelo que se apurou o segUinte

CESTAS BÁSICAS
- -

-fLAS�: : _ EMPRESA_ �ROPºSTA.!!$

f- ,_ __ VF -+- 88.02

2 __£IEDLER __ __ 88.46

Após a ordenação supra, averiguou o PregoeIro a acetabilldade das propostas

classifICadas em primeIro lugar, decidll'ldo por acolhê.las em vit1ude de estarem

condIzentes com o Instrumento convocal6f10 e com os preços praticados no

mercado Ato continuo, passou a abet1ura dos envelopes nO 02 (documentaç30 de

r"l< I _'
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hab,III�). cons!alando Que as lIC/tanles pnmelf3S cotocadas aleodem a lodos 0$

ft!QUI$ltOS de habthta<rao 10d0s 0$ do<:umentOl foram fubncados e afendos PeIO$

pr�nlf!'t naa havendo QUalqlJef man,fe5ta�o a respelto de Irregulandades

VenClda a elapa de hab,hla�ao e estando plenamente satlstertas as e�lgenclas

con1ldas em Edltal, declarou 0 Pregoelro venoodoras as empresas class,f,cadas em

pnmelro lu9ar, conlorme conSlgnado nas laoelas SUP'iI N30 havendo man,feslat;ao

do Inletesse de recorrer por parte de qualquer Licilante. ad)udicou 0 Pregoelro 0

objeto do certame el, licitantes decJaradas vencedO'i1S inlormando. em seguoda

que 05 autos do processo serao encam,nhados a autonclade competente para

homologa� do prooe<:hmento Flnda a sessAo e nada mai! ha...eodo a conslar

eno&ffOU.se a presente ata que Iida e itChada f S pot" 10001

/

Marcelo Di«k

PREGOEiAQ SUP ENTE

rf;�j�w
J.SSiC8 Finclder

EQUIPE DE APOIO

LICITANTES:

V.F.AL" �i6S'L'A-ME
CNPJ: 19.445.33610001.96

Jj�w!m.R!?gfJ1E��o.8!.f0L
CNPJ: 85.467.78510001-60
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