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ATA DA SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO

PROCESSO LICITATÓRIO NO 2412016

PREGÃO PRESENCIAL N° 2312016

Aos �lnle e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2016 (doIs mil e dezesseis) as 09 00 h,

reuniram-se na Sala de liCitações da Prefeitura do Munlcip'o de Mercedes. a Pregoeira Sra

Jaquehne Sleln, juntamente com a eqUIpe de apoio, todos designados pela Portaria nO 257,

de agosto de 2015, para proceder á abertura e Julgamento do processo de IlcltaçM

modalidade Prega0, forma PresenCiai, na 2312016, exclusivo para MEl's, ME's e EPP's, que

tem por objeto a formahzaçao de Ata de Registro de Preços para eventual contrataÇêo de

empresa para fornecimento de materiais esportivoS para ulilizaçao nas atividades

desenvolVidas pela Secretaria de Esportes. TUrismo e Lazer. do Município de Mercedes

durante o exerclcio de 2016, conforme especificações técfllcas constantes do Anexo I

(Memorial DeSCritivo) do respectivo Editai Aberta a sessão, passou-se ,nicialmente ao

credenciamento dos Licitantes presentes, pelo que se leglflmaram a conCOffer as empresas

ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 07.692.30110001 jdoravantc: ATHENASI;

ROSANE WELTER - MEl, CNPJ: 12.463.755/0001-82 (doravanto; ROSANE); DEMtANA

COMÉRCIO OE VESTUARIO LTDA - ME, CNPJ: 84.902.618/0001-37 (doravante:

DEMIANAI; ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME, CNPJ: 08.157.480/0001-00 (doravante:

ALSEMIR); JAIR F BACK E ANDREIA D R BACK. CNPJ: 05.252.765/0001-32 (doravante:

JAIR); VAL$IDl COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA - EPP, CNPJ: 84,871.623/0001.20

(dorav'''"te: VALSIDI); AAW COMERCIO DE MATERIAIS DE PESCA ESPORTIVA LTDA,
CNPJ: 19.607.474/0001-24 (doravante: AAW); TOLEMICRO INFORMÁTICA LTDA, CNPJ:

03.655.680/0001-70 (doravanto: TOLEMICRO); ROCA COMÉRCIO DE MATERIAIS

ESPORTIVOS LTDA, CNPJ: 10,203.240/001-47 (doravantc: ROCA); SMW CECCATO ME,

CNPJ: 14.415.833/0001.13 jdoravanle: CECCATO). Todas as empresas apresentaram

documentação comprovando enquadramento na condição de ME e/ou EPP permltlrldo sua

partiCipação no certame Caso sela necessano terão assegurados os benefiCIOS previstos na

Lei Comp�menfar nO 12312006 e suas altelaçóes Em seguida a Sra Pregoeira declarou

abena a sessào publIca de Pregão, tecendo esclareCimentos acerca do procedimento

Iicltatório Após. recebeu dos liCitantes presentes e credenciados a declaração de

cumprimento dos requIsitos de habilitaç30 Juntamente com os envelopes nU O 1 (proposta de

preço) e nO 02 (documentação de habilitação). passando a abertura e afençao do conteudo

dos primeiros, dlsponib.lizando-os para que os representantes credenciados e presentes na

sessão efetuassem vorificação e apresentassem eventuais apontamentos Ao termino da

venficação, pol pane dos liCitantes presentes, ocorreu questionamento a respeito do cfltéflo

de Julgamento do Editai, se menor preço por lote ou menor preço por Item Tendo em ViSta o

equivoco constatado em sessão. consubstanciado na defln'çào do hpo da licitaçào, que no

corpo do editai se conSigna ser menor preço por Item e, no memorial deSCritivo e aVIsos de

licltaçao se menciona ser menor preço por lote, fato que gerou dUVida em liCitantes e pode

potenCialmente. ter influido no universo de lICitantes, suspende-se a sessão, por tempo

Ifldeterminado. nos termos do art 43, � 30, da Lei nO 8,656193, para análise pela autoridade

competente Como o equivoco pode ter O cond30 de ocasIonar a revogaç30 ou anulaçao do

certame, em homenagem ao pflncípio do contradltólio, lIcam as liCItantes desde já Ifltlmados

para em querendo, se manifestarem no prazo co um de 3 (três) a As licitantes ser30
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intlmadas da deClsao aser tomada pela aulortdade competenle atra�es do Di<irio OIO<;lal do

Municipio de Mercedes alou femessa de comun,eado Finda a sessao e nada rn<.'lIs havendo a

constar, encerrou-se a pfesente ala que lida e ilchada contorme val aSSlnado por todos
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AAW COME.RC 0 Ot;: MATERIAIS DE PESCA ESPDRTlVA LTDA

CNPJ: 19.607.•7410001-24
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TOU:MICRO INFQRMATICA LTDA

CNPJ: 03.655.680/0001-70
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