
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO !'ÚBLlCA REFERENTE AO
PROCESSO L1CITATÓRIO N° 17112016

PREGÃO PRESENCIAL N° 103/2016

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 09:00 h, reuniram-se na

Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, a Pregoeira, Sra. Jaqueline Stein.

juntamente com a equipe de apoio, todos designados pela Portaria n.o 302, de agosto de 2016, para

proceder à abertura e julgamento do processo de licitação modalidade Pregão, forma Presencial, n.O

103/2016, exclusivo para MEl 's. ME's e EPP's. que tem por objeto a contratação de empresa para

fornecimento de ferramentas, mudas e materiais diversos para desenvolvimento do Projeto "Sementes

do Amanhã", pela Secretaria de Saúde do Município de Mercedes, conforme especificações técnicas

constantes do Anexo I (Memorial Descritivo) do respectivo Edital. Aberta a sessão, passou-se

inicialmente ao credenciamento dos Licitantes presentes, pelo que se legitimaram a concorrer as

empresas: Bentec Comércio de Sementes Ltda. EPP, C pJ: 10.257.026/0001-73 (doravante: Bentec);

T.M.C. Comércio de Produtos Agropecuários LIda. ME CNPJ: 19.325.065/0001-35 (doravante:

T.M.C). Todas as empresas apresentaram documentação comprovando enquadramento na condição de

ME elou EPp, permitindo sua participação no certame. Caso seja necessário, terão assegurados os

beneficios previstos na Lei Complementar nO 123/2006 e suas alterações. Em seguida, a Sra. Pregoeira

declarou aberta a sessão pública de Pregão, tecendo csclarecimcntos acerca do proccdimento

licitatório. Após, recebeu dos Licitantes presentes e credenciados a declaração de cumprimento dos

requisitos de habilitação juntamente com os envelopes nO O I (proposta de preço) e n° 02

(documentação de habilitação), passando a abertura e aferição do conteúdo dos primeiros,

disponibilizando-os para que os representantes credenciados e presentes na sessão efetuassem

verificação e apresentassem eventuais apontamentos. Após ter a Pregoeira averiguado a conformidade

das propostas com os requisitos prcsentes em Edital. proclamou-as aos presentes, indicando o seguinte:

LOTE 01

CLASS. EMPRESA PROPOSTA RS

1 BENTEC 652,00

2 T.M.C. 685,80

LOTE 02

CLASS. Ei\II'RESA PROPOSTA RS

I T.M.C.* 485,75

2 BENTEC 495,54

*Proposta desclassificada em razão da não cotação do item 4, componente do Lote em questãu

LOTE 03

CLASS. EMPRESA PROPOSTA RS

I T.M.C. * 1.029,00

*Proposta desclassificada em razão da não cotação do item 2, componente du Lote em questão

LOTE O�,

CLASS. EMPRESA PROPOSTA RS

I T.M.C. * 810,75

*Proposta desclassificada cm razüo da não cotaç:io do itcm 1, componentc do Lote cm { estão
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LOTE 05 - DESERTO (ncnhuma cmprcsa colou 0 (olc cm qucslao)

LOTE 06

CLASS. EMI'RESA I'ROI'OSTA RS

J BENTEC* 3.252,30

2 T.M.C. 3.6\5,80

*I'roposla dcsclassificada cm razao da inconformidadc vcrificada na dcscri�ao do objclo

oferlado para 0 ilcm 02, considcrando as disposi�iics conslanlcs do Tcrmo de Rcfcrcncia para 0

ilcm indicado

LOTE 07

CLASS. EMI'RESA I'ROI'OSTA RS

\ BENTEC 1.048,50

2 T.M.C. 1.\65,00

LOTE 08 - DESERTO (ncnhuma cmprcsa colou 0 (olc cm qucslao)

LOTE 09 - DESERTO (nenhuma cmprcsa colou 0 (olc cm queslao)

Realizada a classifica�ao de conformidade com 0 eslabelecido em Edilal, passou entao o(a)

Pregoeiro(a) a convocar os licitantes para oferecimento de lances, de acordo com as disposi�6es da Lei

n.o 10.520/02. os quais se deram de acordo com 0 registrado nas planilhas anexas, partes integrantes

desta Ata. Vencida a elapa de apresenta�ao de lances verbais. promoveu o(a) Pregoeiro(a) nova

classifica�ao das propostas, pelo que se apurou 0 seguinte:

LOTE 0\

CLASS. EMPRESA I'ROPOSTA RS

\ T.l\I.C. 585,00

2 BENTEC 591,00

LOTE 02

CLASS. E;\>\PRESA PROI'OSTA RS

1 BENTEC 470,00

T.M.C.* 485,75

*I'roposla desclassificada cm razao da nao cOla�:io do ilcm 4, componenlc do Lolc cm qucslao

LOTE 03 - FRACASSADO

LOTE04-FRACASSADO

LOTE 05 - DESERTO (ncnhuma cmprcsa colou 0 lolc Clll qucslao)

LOTE 06,

CLASS. EMI'RESA PROPOSTARS

\ T.M.C 3.600,00

BENTEC* 3.252,30
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.Proposta desclassificada em razào da illconforlllidade vcrificada na dcscri�âo do objcto

ofertado para 0 itclll 02, cOlIsidcralldo as disposi�òcs constalltcs do Termo dc Rcfcrência, para 0

itcm indicado

LOTE07

CLASS. EMPRESA PROPOSTA RS

1 BENTEC 750,00

2 T.l\l.C. 756,00

LOTE 08 - DESERTO (ncnhllma clllprcsa cololl 0 lotc Clll qllcstào)

LOTE 09 - DESERTO (nenhll1ll3 cmpres:l COtOIl 0 lotc cm qllcstào)

Apòs a ordena9ào sllpra, averiguou o(a) Pregoeiro(a) a aceitabilidade das propostas classificadas em

primeiro lugar, decidindo por acolhê-Ias cm virtude de estarem condizentes com 0 instrumento

convocatòrio e com os pre90s praticados no mercado. Ato continuo, passoll a abertura dos envelopes n°

02 (documenta9ào dc habilita9ào). constatando qlle as Licitantes primeiras colocadas atendem a todos

os rcqllisitos de habilita9ào. Todos os docllmcntos foram rllbricados e aferidos pclos presentes, nào

havendo qualqllcr manifesta9ào a respeito de irreglllaridadcs. Vencida a etapa de habilita9ào, e estando

plenamente satisfeitas as exigências contidas em Edital, declarou o(a) Pregoeiro(a) vencedoras as

empresas c1assificadas em primeiro lugar, conforme consignado nas tabelas sllpra. Nào havendo

manifesta9ào do interesse de recorrer por parte de qllalquer Licitante, adjlldicou o(a) Pregoeiro(a) 0

objeto do certame às Licitantes declaradas venccdoras. inforrnando, em segllida, que os autos do

processo serào encaminhados à autoridade competente para homologa9ào do proccdimento. Finda a

sessào e nada mais havendo a constar, encerroll-se a presente ata que lida e achada conforrne vai

assinado por todos.

V\A'La- �
NilllltI Eger �

EQUll'E DE AI'010

L1CITANTES:

'�.J�
Jes i a Gabriele Fillckler

E UIPE DE APOI0

--
D�C Comcrcio dc el 'lItcS
I _

ICNP.J: 1 b7.0?6/0001-7_

\ ,illllL
T�l.C. Cnmercio de rodutos Agropccu:irios Ltda. l\IE

CNP-J�5/0001-35
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