
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PUBLICA REFERENTE AO
PROCESSO LlClTATORIO N" 3612016

PREGÃO PRESENCIAL N. 3012016

Aos catorze dias do mês de março do ano de 2016 (dOIS mil e dezesseis), as 09 OOh reunllam.se nil

Sala de liCitações da Prefeitura do Munlciplo de Mercedes. a Pregoeira Sra Jaquel,ne Slem,

Jl.m!amflnte com a equipe de apo,o todos deSignados pel.. Portaria n • 257 de agosto de 2015, para

proceder � abertura e Julgamento do processo de liCitação modahdade Prega0 forma Presencial n.

3012016, exclusivo para ME!'s, ME's e EPP's, Que tem por objeto a forma"zação de Ala da

Registro de Preços para contratação de empresa para eventual {omeelmrmlo de produ/os

qulmK;O$ e ma/enals para liJboratóno para manurenção da qualidade da água potável

diSponibilizada pelo SEMAE - Serv,ço MunlC'pal dft Água e Esgoto, do MumclplO de Mercades

duranre o BKercíclO da 2016 cooforme especf,caçOes técnICaS COOSlantes do Anexo I (Memoroal

Des<:rlt'vo) do respeCllvO Edita' Aberta a sesdo passou-se InIC,almente ao credenc'amenlo dos

lIC,tantes presentes pelo que se legllomaram a concorrer as empresas ÚNICA CIENTIFICA

EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA. CNPJ; 11.646863/0001-571dofavante: UNICA);

PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ' ME.

CNPJ: 15.188.525/0001-70 (doravanlll: PR); RICOQUIMJCA LTDA. ME, CNPJ: 02.775,279/0001

00 (doravantll: RICOQUIMICA). A empresa Unic8 não diSpõe de representante dev,damente

credenc,ado presente na sessão NI:!ste caso a pregoeora dará cumpnmento ás dispoSições

constantes do ,tem 146 do ed,tal As empresas RocOQllÍmica e PR apresenlaram documenlaçào

comprovando enquadramenlo na cond,ção de ME elou EPP permitindo sua partlc,pação no certame

Caso sela r.ecessá"o. ter:io assegurados os beneficios pre�'stos na Lei Complementar 1'10 123/2006

e suas alleraç6es, A liotanle Unice 1'1;\0 alende as dlSpos>ÇÕes conSlarttes dos Itens 8 t e 82 do

Edllal. no que dIZ respeito a comprovaç.:'lo de ertquaClramertto no 'eg,me de ME e/ou EPP Em virtude

do presente proced>mento se, áeslJl'lado exclus;�arT'e'lle a partlc,peçkJ de empresas enquadradas

no regime menCionado. a partlc>paç;\o da referida hCltante resta prejudicada permanecendo os

envelopes '1' e '2- dev>damente fechados Em seguda a Sra Pregoe,ra declarou aberta a ses$o\o

publica de Pregão tecendo esclareClmerttos acerca do procedimento loc,talório Após receoeu dos

Lic'tilntes presentes e credenCiados a declaração oe cump"mertto dos requ,s.tos de haOllllaç;\o

jUntamente com os en�elopes nO 01 (proposta de preço) e 1'10 02 Idocumentaç:.o de habilitação)

passartdo a abertura e afençào do conteudo dos promelros, dlspon,b,'izartdo-os para que 05

represenlarttes credenCiados e preserttes na sessão efetuassem vellflcaçào e apresenlassem

eventua>s apontamentos, Após ter a Pregoe,ra averiguado a conformidade das propostas com os

reqUISitos presentes em Editai proclamou-as aos presentes Realizada a class,ficilÇ;\O de

conformidade com o estabelec,do em Edllal IArtexo I) passou erttao a Pregoeira a convocar os

IIC'tanles Pilra oferec,menlo de la'lCt!$ de ilcordo com as d,spoSlç6es da Le' 1'10 10520102, os qua'$

se deram de aCOfdo com o reg,strado nas plan,lnas ilnaxas peItes ontegranles desla Ata A medida

em que a dlspula 101 ocorrendo e a documertlação de hab' 'Iação dilS hc'tan�es vencedorilS foram

sendo abertas e verificadas foram $Elndo dlsport b>lozaclas a todos os Ilcotarttes para �enlicar e vlstar

as mesmas VerlCida a etilpa de apresentaçào de lances v&fOa S promoveu iI Pregoe,ra nova

clilssif'caçào dils proposlas pelo que se apurou a classolicaçao final venflcada no Anexo 11 destil Ata

Após a ordenação menCionada averiguou a Pregoe,ra a aoClMal)ll,dade das propostas claSSificadas

em promelro lugar. deCidindo por acolhê.las em vlrt<;de de estarem con(j'zemes com o ,nstr"menl0

convocatMo e com os preços praticados rtO mercado Ato COrttinuo, passou a abtlr1ura dOS

envelopes 1'10 02 (documenlação de hab"llilçào), constiltando que as L,c,tilrttes pnmeoras colocadas

alertdem a todos os reQUisitos de habilitação Todos os documentos foram rubricados e aferidos
pelOS presentes não havendo qualquer martlfestaçào a respeito dI! 'rregularidades Venc'da a etapa

de hab,lllação. e estando plenamente satosfe,tas as eX'lIenciilS C(lrttldas em Ed,tal. deClarou a _ O
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Pregoelra vencedorils as empresas claS$ fteadas em pnmetro lugar confarme consognado rlO Anexo

11 da presente Ata Nao havendo man,lesla�<1o do 'nl!!resse de reeorrer por par1e de qUiloquer

Llcitante adJl.ldicou a Pregoeira 0 oblelo dO c@ftame i1s L,c,lantes declaradas vencedoras

.nfo<mando. em seguida que 05 autos do pfocesso ser3a encam,nhados a autondade competente

para homologa<;lIo do pfoced mento Flr'\da a sess:'o e nada mal5 havendo a consi"'. encerrou'se a

presenle ata que hdil e aChada conlQmle va' ass,nado PQf todos

y\--� •
Nilma Eger �

EOUIPE DE APOIO

�"""�'="Jlk:,mara C. 8"1;11(0
EaUIPE DE APOIO

L1CITANTES:

MENTOS PARA LABQRATQRIOS LTDA - ME
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Anexo I

ANEXO 1- CLASSIFICAl;AO DAS PROPOSTAS

lTEM 02 ITEM 03

Villor � Ordem Empre.. Villor O,dvm Empresil v.�1.367,00

"
RICOaUIMICA 1.749,50

"
RICOaUIMICA 564.89

,. PR ,.
PR

ITEM 05 � ITEM�
Villor I IOrdlfm Empre.. Villor Ordvm Emprew V.lor

"
PR 1.890.00 1� PR 225.00

,. RICOaUIMICA 2" RICOQUIMICA

P.,. ,



ANEXO II - CLASSIFICACÂO FINAL

ITEM O, In.M 02 ITEM O)

ardem Emprel" Valor Ordom Empresa Varor ardem Empr.u

l' RICOQUIMIC .... , ,355.00 l' RICOQUIMICA 1.728,00 l' RICOQUIMICA

,. PR
,.

PR ,.
PR

ITEM 04 ITEM 05 ITEM 06
--�-

Ordem Empre.a Valor Ordom EmprOIa Valor ardem EmprolOl

,. RrCOaUrMICA
,.

PR 1.870,00 l' PR

,.
PR

,. RrCOQUIIoIICA ,. RrcoaulMICA


