
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PUBLICA REfERENTE AO

PROCESSO llCITATÓRIO N" 2612016
PREGÀQ PRESENCIAL NO 2412016

Aos vinte e nove dia. do .",., de levere ro do ano de 2016 (dOIS m, e óeZe5setS) as 09 00 h

rel.lmritm.se na Sala de LICItações da Prele'lura do MumciplO de Mercedes, a PregoeIra Sra

Jaquehne Stetn, Juntamente com a eqUipe de apoio todos deslQnados pela Portaria nO 257

de agosto de 2015, pala proceder a abertura e julgamento do processo de liCitação

modalidade Prega0, forma PresenCiai, nO 2412016, exclusivo para MEl's, ME's e EPP's, Que

tem por objeto a fomlaliz.1çllo de Ala de RegIstro de Preços pare eventual contralaçSo de

empresa para fomttClrrtfJ"'O de ma'enillS dl'oIersos. para manulonç60 dos servIÇOs ou

dlslrlbUlçllo de 8gu8 poltwel dlspomb,lilad.1 pelo SEMAE _ ServIÇO MunicIpal de Agua e

Esgolo, durante o e.erciclO de 2016 conforme npecJlICaÇóes téullCaS constantes do Ane�o I

iMemonal DeSCritiVO) do respectiVO Editai Aberta a sessão passou.se InICialmente ao

credenciamento dos L.crtantes presentes pelo que Soe Ieg.t maram a concorrer as empresas

MARGEM COMERCIO OE MATERIAIS HIORAULlCOS EIRELl EPP, CNPJ:

a..151.33510001-G1 (dor.v;Jnte: MARGEMI: EMILlO HACHMANN - ME, CNPJ:

73.785.636,10001-61 ldoraviilnle: EMILlO): AOL COMERCIAL E SERViÇOS - EIRELl • ME,

CNPJ: 15.651.224./0001-30 ldoravant.: AOl). Todas as emplesas apresenlaram

documetltação comprovando enquadramento na conchçao de ME elou EPP pem1t mo sua

partlClpêlçao no certame Caso 5eIiI neces.s.ilno, terao asseguradol os benellClOS prevIStos na

LltI Compemental nO 12312006 e suas a"eraçoes Em seguida a Sra Pregoeira declarou

aberta a sessao pUblica de Prega0 teceodo esdareClmerllos acet"C8 do procedlll1e'flto

ICllatÓflO Após, lecebeu dos LICItantes presentes e credencl<ldos a declaraçtlo de

cumprimento dos reqUISitos de hablhtaçao Juntamente com OS envelopes nO 01 (proposta de

preço) e nO 02 (documentaçao de habihtaçao). passando a abertura e aferIÇão do conteúdo

dos primeiros. dlsponoblllzando.os para Que os representantes Cledonciados e presentes na

sessao efetuassem vefll,caçáo e apresentassem eventuaiS apontamentos ApOS ler a

Pregoeira avenguado a conformidade das propostas com os requISitos presentes em Editai,

proclamou-as aos presentes. ,ndicando o seguinte a) no que diz respeito à proposta

apresentada pela licitante EMíLIO para o lote 02 a mesma fica desclaSSIfICada em Virtude da

venllCaçAo de descrIÇão Il"ICOmpleta para o Item 02, considerando" descnçao constante do

Ane�o I - Merr1OI'lal l:>escrJflvo. do Ed tal b) no que dIZ respeito à proposta apresentada pela

IIcrtanle EMllIO para o loIe 04 a mesma hca tJescJass,(lCads em mude da veflflCaÇ30 de

descflÇao IOCOfTlpleta para os Itens 01 e 02 considerando a descriçao con5tante do Ane�o I 

Memorial Oescnllvo do EdMl cj no Que dIZ 'e5Pe'0 à proposta apreserllaaa pela IIcrUonle

EMluO para o lo1e 06 a mesma flCil de$Cl8$$1flCllda em VIrtude da ven11Ci1ção de descnçM

tncomplela para o Item 08 consderaodo a óeSCnÇaO constante do Ane�o I - Memonal

Dncmrvo do Ed . d) no Que dIZ respelto;lo proposta apresentada P&'a IICllante EM lI0 pala

o lote 07 a mesma 11Ca desclaSSIfICada em ....lI1ude da veflflCaçAo de de5cnção Incompleta

para os Itens 08 e 09, consoderando a de-scrçAo constanle do Ane�o t - Mernorial DeSCfI!lVO

do Ed lal Realizada a c1asslflCllção de conformidade com o estabelecido em Editai (Ane�o t)

passou entao a Pregoeira a çonvocar os lICitantes para oferecllTlenlo de lances de acordo

com as diSposições da Lei nO 10520102, os Qua s se deram de acordo com o registrado nas

planilhas anexas. partes Integrantes desta Ata A medida em que a disputa foi ocorrendo e a

documentação de habllitaçao das Ilc.tantes veflCedoras loram sendo abertas e veflflcadas

fOlam sendo dlsponlbtlizadas a todos os liCitantes para venflcar e 'listar as mesmas Vencida a
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etapa de apresenta� de Lances verba,s PfOffiQVIIru a Pregoetra OO\/iI cl8ss,f� das

propo$las pelo que se apuroo a class,focac;ao hnal vet' hcada no Ane.o 11 dnta AUI APOS a

�menoonada ilYeflgUOU a Pregot'lfil a acellabdldade das proposlas classlhcadas

em pl'lI'T'lelfO Iugar deCldll'ldo por aCOIhOi las em Y1l1vde de eslarem condtlen(M (X)rTl 0

II"I$Irun"ef1to convocatOno e com OS PIlIWS pl'allCaOos no mercado Alo conl nuo passou a

abertura dos envek>pes nO 02 (documenlat;aQ de habll<t�) coostalaf1dO Que as llCltantes

prlme'l'as coloeadas aleooem a � os requfSltos de habl"t� 1000a OS dOCumenlos

foram rl,lbncado$ e aleodos pelos presenles nao havendo qualquer mafl,fe1ltal;Ao a respe,lo

de Ifregula"dades Ver'lClda iII elapa de tlab � e estando plenamente 5all$teltas as

ellgtfloas contldas em Ed,tal. declarou a Pregoe ra vencedoras as emprl!'S8$ classlhcadas

em pl'llT1elfO lugar conforme cons'9nado no Aoexo 11 aa pl'Kenle Ata Nao havendo

man fesl� do Inleresse de recorfer por parte de qualquer llCllante, adJuchcou a Pregoe,ra 0

ob,elo de celUme as LlC,lanles declaladas vence<loras tnlOffilando em seguida que os

autos do processo serao encam,nhadOl a autondade compelente para homoIogat;ao do

pfoce<hmento F rnda a sessao e nada ma,s havendo a constar enceflou-se a presente <Ita

que hda e achada confofrne va, ass,nado pol todos

'\�rn ,1 J '1"
�Isa W,li nJtu

EQUlPE DE APOIO

f!v.r � f.l' +-""'U
Ji1ssice Gabriel. F;nckler

EQUIPE DE APOIO

�TES:

ks��< .MARGEM COMERCIO�ATER1AlS HIDRAUltCOS EIRELl - EPP
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Ane.o I

ANEXO I - CLASSIFICA<;ÀO DAS PROPOSTAS

Valor

12.023,00

15.906.90

21.904.70

2

Otd.m Empresa Vslor

1. MARGEN 12.160,00

1" EMILJO' 1481.5,00

:r AOL 15.755.00

• PROPOSTA DESCL.ASSIFlCADA

Vslor

5.964.00

9.000.00

9.420.00

•
, ,

Ord«nl Emp,..,. Vslor Ordern Empren Vslor 0",_ Empl1l.... Vslor

MARGEM 3.900.00

"
MARGEM 2.490.00

"
MARGEM 2.711,50

.. ADL 5.400.00 .. AOL :1.29:1,00 .. AOL :1.161,50

3" EMILJO' .5.52MO

"
EMILIO 5.042,50 3" [MILIO' 002. .50

• PROPOSTA DESCLASSI1-ICADA • PROPOSTA DESCiASS/F/CADA

7

'r(l.", Empl1lu Vslor

.1. MA.RGEM 2.645.00

2" ADL :1.129.00

3" EMJLIO' 4181.00

Vslor

1.740,00

2.475.00

2.7:1:1.00

0,,_ Emr;! Vslor

"
N1ARGEM 1.864,00

.. ADL 2.24f1,5O

,. E ..IUO 2.2f1f1,20

"
11 12

Ord.", Empr.... Vslor Ord.m Empl1lu Vslor Ordern Empl1lss Vslor

"
MARGEM ....00

"
MARGEM 705.00

"
MARGEM fI:JO.oo

.. ADL 925.50 .. AOL f177,SO .. AOL 145.00

3" EMtLlO 1.011,50

"
EMILlO 1.011.50

"
EMILlO 960.00

Psge 1



•
,

•
Ordem Empres,ll V..lor Ordem Empr... VlIlor Ordem Empreu V,IOt

,. MARGEM 3.900,00
,.

MARGEM 1.755.00
,.

MARGEM 2.718.50

,. ADL 5.400,00 ,. EMILIO 1.770.00 ,. ADl 3.1161.50
-

,. ADl

-
7 •

,

Ordem Empr.sa Valor ardem Empreu Ordem Empros.. Valor

,. MARGEM 2.645,00 ,. MARGEM ,. ENillIO 1.000,00

,. ADl 3.829.00 ,. ADl ,. MARGEM 1.0'.,00

,. EMIUO

'"
ADl 2.249.50

--

10

" "Ordem Empreu Valo. Ord<l1l1 Emp!!u
--

Ordem Emp,ua ""10'
1" MARGEM ....00

,. MARGEM 568.00
, . MARGEM

,.
ADL 925,50

,. EMILlO 572.00
,.

EMILlD

,. EMILlD 1.087,50 J' ADl 917,50 J" ADl

ANExa II - ClASSIFICACĂO FINAL

Ordem Emp,,:. VilIO�
1. MARGf:M 12.860,00

3* AOL 15.755.00


