
Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO

PROCESSO L1CITATÓRIO N° 40/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 3412016

Aos �mte e oito dias dO mês de março do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). as

0900 h, reuniram-se na Sala de LICltaç/'les da Prefeitura do Munlcip'o de Mercedes,

a Pregoeira, Sra Jaqueline $tein, juntamente com a equipe de apoio. todos

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

julgamento do processo de licitação modalidade Pregão, forma Presencial, n,o

3412016. exclusivo para MEl's. ME's e EPP's, que tem por objeto a aquisição de

vassoura coletora, Iralor coniJdor de grama e roçadelra hidráulica articulada, para

(l/liilaçflo nos serviços realizados pela Secretaria de VIação, Obras e Serviços

Urbanos, do Municipio de Mercedes, conforme especificações técnicas constantes

do Anexo I (Memorial Descritivo) do respectivo Editai Aberta a sessão, passou.se

inicialmente ao credenCiamento dos LICitantes presentes. pelo que se legitimaram a

concorrer as empresas. REMPEL MAQUINAS AGRICOLAS LTOA, CNPJ

06,981 027/0001.99 (Doravante REMPEL): CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E

IMPlEMENTOS AGRICOLAS LTOA. CNPJ 7921003510001.35 (Ooravante

CEIFAGRIL): SCHlICKMANN & ROTTA LTDA. ME, CNPJ 1896041610001.17

(Doravante SCHUCKMANN) Todas as empresas apresentaram documentação

comprovando enquadramento na condlçào de ME elou EPP Caso seja necessário,

terão assegurados os beneficios previstos na Lei Complementar nO 12312006 e suas

alterações Em seguida, a Sra Pregoeira declarou aberta a sessão pública de

Pregão, tecendo esclarecimentos acerca do procedimento licitatório Após, recebeu

dos Licitantes presentes e credenciados a declaração de cumprimento dos requisitos

de habilitação juntamente com os envelopes nO 01 (proposta de preço) e nO 02

(documentação de habilitação). passando a abertura e afenção do conteúdo dos

primeiros Após ter a Pregoeira averiguado a conformidade das propostas com os

requisitos presentes em Edital, proclamou-as aos presentes

ITEM 01 _ ROÇADEIRA HIDRAUUCA ARTICULADA .. _

CLASS. EMPRESA PROPOSTA RS

1 SCHUCKMANN _52,il-º-O�,_OO__

2 CE1FAGRIL 52.660,00

3 ,_ REMPEL 52.!BO.OO

Em virtude de questionamentos a respeito do objeto relativo ao objeto do item supra,

constatadas pelos licitantes quando chegaram na sessi'io, verificou-se divergências

na descrição do mesmo, constantes do Memorial descrillvo do Edital, a considerar

que a descrlç�'1O efetivamente publicada apresenta valor bastante inferior aos preços

praticados no mercado Assim sendo, caso seja mantida a classificação e o

julgamento do refendo Item prossiga será inviável a entrega do mesmo, por parte de

eventual licitante vencedor, atendendo plenamente as disposições do Memorial

Descritivo do Editai Diante de tais fatos, a Pregoeira cancela o item 01

ITEM 02 - VASSOURA COLETORA L
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ITEM 03 - TRATOR CORTADOR DE GRAMA

CLASS. EMPRESA PRQPOSTA R$

1 RfMPfL' , 36.000,00

'Proposta desdass'lC;ada em V1rtude del obfeto oferlado pela lIcrtanle estar em

desacofdo com a descn;ao de oo,eto consoderando 115d� constantes do

Memonal Oescnvvo do Ea!al VJSlo que 11 Iocda'l&e em sua proposta nao

aoompantoou a�1IJgef11e. �ftl, ela lel'�

D!ante da sJtua� c:onstatada 11 Pregoeora dedarou 0 uonte

;-- ITEM SITUA� 0
I 1 CANCELAOO

f- 2 DESERTQ

J FRACASSAOO

N'.-"7h-"-m-d'o-,�I,,',',,-"7'e-,-man,festou Interesse em recorrer acerca da dflClS41lo da

Pregoelra. concordando com a poSIl;aO da mesma d,ante da S<tuay3o >'eflf'Gada

AS$lrn. a Pregoelra encamlnha 0 presente proced,mento hCllatono para a aulondade

competenle, recomendando a revlsao dO ob)elo e repeti"ao do prQCedlrnento, a flm

de garantir a correta aqulsl"tlo do obJeto, atendendo sa!lsfatonamente as

necessidades do Municipio rinda a sessao e nada mais havendo a constar

encerrou-se a presente ata que I�a e achada conforme val asslnado por todos

�
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PREGOEIRA

UClTANTES:

V.

REMPEL MACUINAS AGRICOLAS LTOA

CNPJ: 06.981.02710001-99 J

�IJ"" I t,,'L{i /c\
CEII"'J':GRIL COMERCIO DE PECAS E lMPLEMENTOS AGRICOLAS LTOA
CNPJ: 79.,210 3510001.35
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