Município. de Mercedes
Estado do Paraná
ATA DE SESSÃO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 86/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2017
Aos trinta dias do mês de maio do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 17:00 h, o Pregoeiro
Suplente, Sr. Marcelo Dieckel, designada pela Portaria n.O 302, de agosto de 2016, para formalizar o

recebimento de documentação de habilitação da proponente Sueli Porto Pneus - MEl, CNPJ:
07.158.102/0001-89 (doravante: Sueli), participante vencedora dos lotes 03 e 04 do objeto do
processo de licitação na modalidade Pregão, forma Presencial, n. o 60/2017, exclusivo para MEl s,

MEs e EPPs, com prioridade de contratação de ME'S, EPPs e MEls sediadas local e/ou

regionalmente, que tem por objeto a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual

contratação de empresa para fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos, e
fornecimento de produtos, para conserto de pneus dos veículos integrantes da frota pertencente ao

Município de Mercedes. A proponente destacada apresentou Prova de regularidade para com a
Fazenda Federal e Seguridade Social (item 11.5.3 do Edital) fora do prazo de vigência. Dada a

condição de microempresa, devidamente comprovada na etapa de credenciamento, fica assegurado
à mesma o benefício previsto na Lei Complementar 147/2014, que prevê a regularização tardia da
documentação de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo, conforme a necessidade, ser
igualmente prorrogado. Na presente sessão, o Pregoeiro registra o recebimento da documentação

anteriormente destacada, devidamente regularizada. Diante de tal apresentação, o Pregoeiro declara
a proponente HABILITADA, podendo ser considerada adjudicatária dos lotes aos quais a referida
licitante foi declarada vencedora. Tal decisão será submetida à autoridade superior para ratificação e
homologação. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata que vai assinada por todos.
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Municipio de Mercedes
Estado do Parana
ATA DE SESSAO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAc;AO
PROCESSO LICITATORIO N° 86/2017
PREGAO PRESENCIAL N° 60/2017
Aos trinta e um dias do mes de maio do ana de 2017 (dois mil e dezessete), as 15 :00 h, 0 Pregoeiro
Suplente, Sr. Marcelo Dieckel, designada pela Portaria n.O 302, de agosto de 2016, para formalizar 0
recebimento de documenta<;ao de habilita<;ao das proponentes Ines Monster - ME, CNPJ:
03.665.354/0001-43 (doravante: Ines), participante vencedora dos lotes 01, 02, 05 e 06 do objeto do
processo de licita<;ao na modalidade Pregao, forma Presencial, n.O 60/2017, exclusivo para ME/s,

ME s e EPP s, com prioridade de contrataf;iio de ME 'S, EPP s e ME/ s sediadas local e/ou
regionalmente, que tem por ob}eto a formalizaf;iio de Ata de Registro de Pref;os para eventual
contrataf;iio de empresa para fornecimento de materiais e disponibilizaf;iio de equipamentos, e
fornecimento de produtos, para conserto de pneus dos veiculos integrantes da Jrota pertencente ao
Municipio de Mercedes. A proponente destacada apresentou Prova de regularidade perante 0 Fundo

de Garantia por Tempo de Servi<;o (item 11.5.4 do Edital) fora do prazo de vigencia. Dada a
condi<;ao de microempresa, devidamente comprovada na etapa de credenciamento, fica assegurado
a mesma 0 beneficio previsto na Lei Complementar 147/2014, que preve a regulariza<;ao tardia da
documenta<;ao de habilita<;ao, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo, conforme a necessidade, ser
igualmente prorrogado. Na presente sessao, 0 Pregoeiro registra 0 recebimento da documenta<;ao

anteriormente destacada, devidamente regularizada. Diante de tal apresenta<;ao, 0 Pregoeiro decIara
a proponente HABILITADA, podendo ser considerada adjudicataria dos lotes aos quais a referida
licitante foi declarada vencedora. Tal decisao sera submetida a autoridade superior para ratifica<;ao e
homologa<;ao. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata que vai assinada por todos.
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