
Municípío de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SEssAO PÚBLICA REFERENTE AO
PROCESSO lICITATÓRIO N" 2912016
PREGÃO PRESENCIAL 2712016

Aos sete dias do mês de março do ano de 2016 (dOIs mil e dezesseIS). as 09 00 h, reunlram

se na Sala de LICitações da Pre'e,llJfa do MuntelptO de Merced� a Pregoeora Sra

Jaquebne Steln Juntamente com a equipe de apoIO. todos des"ilnados pela Portaria n. 257

de agosto de 2015. para proceder à abertura e Julgamento do processo de hCllaç30

modalidade Prega0. forma Presencial nO 2712016 exclusivo para MEl's, ME', e EPP's,

que tem por obJeto a kxmallZ8ÇAo de Ata de Registro de Preços para eventual contra/&Ção

de empre58 para !omeclfr'lenfO de tubos de COflCfftto novos pólrrJ utJlizaçAo da S«rolana de

VIaÇOO Obras e 5erviços Urbanos do MUflICipio de �s c1uranfe o ".en;iao de 2016

conlCllTTle especrftcaÇOe-s lécoIeas constanles do Arexo I (Memorial DesctIlIYO) do fespechvo

Eá tal Aberta li sessão passou.se IOlCiiIlmenle ao credenciamento dos lICItantes presentes

pelo que se Ieg'lomaram li concorrer as empresas OICKEL INDÚSTRIA DE TUBOS LTOA _

ME, CNPJ: 05.816.342/0001-93 ldorilvill'lte: OICKEL); BETTO. JUSTO & CIA LTDA,

CNPJ: 07.763.682/0001-33 (doravante: BETTO); LUCIO OIONISIO SCHNEIOER & CIA

LTDA • ME. CNPJ: 86.132.526/0001-81 (dorilvilnto: LUCIO). Todas as empresas

apresentaram documentaçao comprovando er'IQuadramento na condiçao de ME elou EPP

perm'llndo sua partlCipaçao no certame Caso seja necessaflO, terao assegurados os

benefiCIOS preVlSlos na lei CompEmeil!ar n" 12312006 e suas alteraçOel Em seguida a

Sra Pregoewa óeC1arou abefta a sessão publica de Prega0 tecendo esclareomentos acerca

do proc:edmento hCilatóno Após recebeu dos llCr!antes pre$entes e credenciados a

declaraçao de cumprimento dos requ,s'tos de habd'taçao j'Ul'ltamente com os envelopes 1'10

01 (proposta de pr8ÇQ) e 1'10 02 (documen!açao de hab<htaçao), passando a abertura e

alençao do conteudo dos primeiroS, disponibilizando-os para que os representanttls

credenciados e presentes na sessao e'etuassem venflcaÇillo e apresentassem eventuaiS

apontamentos Após ter a Pregoera avenguado a cooformidade das propostas com os

requf$lIOS presen!" em Edrtal pl"oclamou.as aos presentes, IndlC'ndO o segulnle aI no que

dIZ' re-spe.to a proposta aprewntada pela tlCtanle Betlo para OS IteI'lS 01 .. 05 a mevna fOI

desdaSSl'cada em VIrtude da ausência dI nfOl"fT\loÇilo mecho e /émea eonfQfl'T'le consta

do Memoual Descfltrvo do Edrlal RealIZada a classrfteaçao de conformidade com o

estabelecido em Editai (Ane�o I) passou ent30 a Pregoeua a convocar OS licitantes para

olereomento de lances de acordo com as disposIÇÕeS da ler nO 10 520102 os qua's se

deram de acordo com o registrado nas planilhas ,lIlexas, partes mtegrilntes destil Ata A

medida em que a dIsputa 'oi ocorrendo e a documentaçao de habll taçao das Ilc'tante$

vencedoras loram sendo abertas e verlloeadas loram sendo dlSporub' IZadas a todos os

licitantes para ver ,fICar e Vl$tar as mesmas Vencida a etapa de apresentaçao de lances

verba 's. promove\l a PregQelfa nova ctass,fll:açaa das propostas, pelo que se apurou a

c1au,hcaçaa f "aI ver 'cada no Ane ..o 11 cle$ta Ata

Após a ordenaçào rneT'lCJOf'Iada avenguou aPregoe ra a arellabllKJade das proPOStas

claSSificadas em primeiro lugar, deClchndo por acoltlt-Ias em vlnude de estarem conclizentes

com o ,nstrumento CorwocatÓflO e com os preços pratICados no mercado Ato continuo,

passou a abertura dos envelopes 1'10 02 (documentilçêo de hab,llt'-lç<10), conslalando que ilS�

lrCllantes pllme'ras colocadas alendem a lodos os requ,s,tos de habllllaç:io Todos os

d entos toram rubncados e aferidos peloS presentes MO havendO qualquer
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miilfufeSlaC60 a reSpelto de Irregul,lndades Veoclda a elapa de hab�l1aC6o. e estando

plenamenle sallsh�llas al! eXJgencliils COf1l1das em Edltal, declarou a Pregoella vencedoras

115 empresas classlflcadas em pnmtlllo lugar, confOlme consignado no Anexo 11 <la presente

Ala N<lo havendo marllfeslai;Ao do Interesse de fecofrer por parte de QualqlJer LlC,lanle

adrud'eou • Pregoe,ra 0 oOJeto do oertame as LlCltanle$ declaradas vencedor.s Informando,

em seguoda que os aua do processo seroo encamlnhados a aulOfldade compelenle para

homolog� do proced,menlo Flnda a sessAo e oada mals havendo a constar. encerrou-se

a pfesente ata Que Iicla • achadil conlorrne val 3$$lnaOO por l()(k)s
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Ane.o I

ANEXO 1- CLASSIFICACÂO OAS PROPOSTAS

ITEM 0.4
.-

VlIl:-=Ordem Empre..

,. OICKEL 29,00

,. BETTO 29,80

,. LUCIO 31,40

• Em f!sa rJosd,l!'.-'lJf,cnda

lTEM 02

lem EmpreN

1. OICKEL 011.00

r Bfrro 4f.�

3. LUCIO ..... 17

• Emptf:lSB desdassAicttda

ITEM OS

Ordem Empre.. Valor

fO BETTO 23,80

r DICKEL 2".50

3. LUCIO 2".93

• Emprn."" desdasssfllCada
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,.

Ordem

,.

,.

3.

lTEM 06
-�-

Empr....

BETTO

LUCIO

OICKEL

V,lor

1.320.00
- --

1 .• 14,58



ANExa II - CLASSIFICAcAa FINAL

ITEM 02

O.d..... Empr... Viilor

1. LUCIO 31.00

D1CKEl 32.00

SEnO 41,50

• EmpuISIJ tJ"Wau41Clfda

Ordom

,.

,.

3"

(frd.;;;
ITEM 06

Empr.sa Viilor

,. BETTO 1311.00

,. lUCIO 1414,58

3. �E-L


