
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO

PROCESSO L1ClTATÓRIO N° 2812016

PREGÃO PRESENCIAL N° 2612016

Aos quatro dias do mês de março do ano de 2016 (doIs mil e dezesseis), as 0900 h

reuniram-se na Sala de Licitações da Prefeitura do Município de Mercedes, a Pregoeira, Sra

Jaquehne Stein. Juntamente com a eqUipe de apoIo todos designados pela Portaria n,. 257,

de agosto de 2015, para proceder a abel1ura e julgamento do processo de liCitação

modalidade Preg:lo forma PresenCiai nO 2612016. exclusivo para MEl's. ME's e EPP's que

tem por objeto a formalizaçào de Ala de Reglslro de Preços para eventual conlral<lçào de

empresa para fomtJcimenlo de pneus IIOIIOS para a 'rota de veículos leves. pesados e

máqwllas, pertencenre ao MumciplO de Merr:edes, durantQ o exercícIO de 2016 conforme

especificações técnicas constantes do Anexo I (MemOrial OescntlV'O) do respectiV'o Editai

Aberta a sessão. passou-se inicialmente ao credenciamento dos liCitantes presentes pelo

que se legitimaram d concorrer as empresas Schwantes Transporte RodOViário EIRElI ME

CNPJ 17 237 55110001-76 (doraV'ante Schwantes): A A Santos Pneus CNPJ

80540404/0001.07 (doravante Santos). Sueli Porto Pneus - ME, CNPJ 0715810210001

89 (doravante Sueli): JMC DistribUidora de Pneus lida EPP, CNPJ nQ 01,79570410001--60

(doravante JMC), Todas as empresas apresentaram documentação comprovando

enquadramento na condição de ME elou EPP, permllindo sua participação no certame Caso

seja necessário, terào assegurados os benefiCIOS preV'lstos na Lei Complementar nO

12312006 e suas alterações Em seguida, a Sra Pregoeira declarou aberla a sessão publICa

de Pregão, tecendo esclarecimentos acerca do procedimento licitatono Apos, recebeu dos

Licitantes presentes e credenCiados a dcclaraç<\o de cumpnmento 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, disponibillzando

os para que os representantes credenciados e presentes na sessão efetuassem verificaçao

e apresentassem eventuais apontamentos, Apos ter a Pregoeira averiguado a conformidade

das propostas com os requiSitos presentes em Editai proclamou-as aos presentes, apenas

Indicando que, em virtude de inconformidade contida na descriç.10 do Item 01, do Lote 01

que indica a informaçào "16PR" tal informação é incorreta de forma que leva ã classlhcaça

de todas as propostas para o Lote menCionado Realizada a classiflcaçao de conlormidad

com o estabelecido em Edital (Anexo I), passou então a Pregoeira a convocar os IiCltanle

para oferecimento de lances de acordo com as dlsposlçOes da Lei nO 10520102, os quaos

se deram de acordo com o registrado nas plamlhas anexas partes Integrantes desta Ata A

medida em que a disputa foi ocorrendo e a documentação de habilitação das liCitantes

vencedoras foram sendo abertas e verificadas, foram sendo dlspomblliz<ldas a todos os

licitantes para verlllcar e vistar as mesmas Vencida a etapa de apresentação de lances

verbais, promoveu a Pregoeira nova claSSificação das propostas pelo que se apurou a

classlflcaçêo fmal verllicada no Anexo 11 desta Ata Após a ordenaç:lo mencionada

averiguou a Pregoeira a aceltabilidade das P/opostas claSSificadas em primeiro lugar.

decidindo por acolhê-Ias em VIrtude de estarem condizentes com o Instrumento convocatono

e com os preços praticados no mercado Ato continuo. passoo a abertura dos envelopes na

02 (documentaç:lo de habllitaçao), constatando que as Licllantes pnmelras COlocada¥;

atendem a todos os requis<tos de habilltaç:lo Todos os documentos foram fubflcados

atefldos pelos presentes, nào havendo quak1uer mamtestação a respeito de Ifregulalidade
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Vencida a elapa de habilitaytJo. e estando plenamenle sat,sfe'tas as eXlQencias conlldas em

Ed,(a1. d�clarou a Pregoeira vencedoras as empresas classrf,cadas em primelro lugal

contorme cons,gnado no Anexo 11 ela presente Ata Nao havendo manifestavao do 1J1leresse

de fe(:Offer por parte de qualquer Lic,lanle, adJudlCou a Pregoelra 0 ObJelO do certame as

LiCllantes declaradas vencedoras. Informando, em segulda, Que 05 autos do processo ser!lo

encaminhados a autoridade compelente para homologa<;:tlo do procedimento Finda a

sessa.o e nada mals havendo a constar, encerrou-se a presente ata Que lida e achada

conforme \lai assinado por 10005

J,n, .. C_. """"
�..-:stein

PREGOEIRA

�\,J �,:uu
Elsa Wil1'tutw

eQUIPE DE APOIO

�m€;;; �
EaUIPE DE APQIQ

J(WW � }:•.llliv
Jest;ca Gabriele Finckler

\EaUIPE DE APOIO

llCITANTES:

scf1��Y?an�O���iO �t'ME
CNPJ: 17.237 5110001. ,6 \

A,A. Santos

CNPJ: 80.54 -

Sueli Porlo Pneus - ME

CNPJ: 07.158.1021 .8
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-JMC Distrib d l'neus ltda, EPP

CNPJ nO 01.795.70410001.60
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ANEXO 1- CLASSIF1CAc;ÀO DAS PROPOSTAS

,
2 ,

�
Empreu V.lor Ord.m Empres.. ..... Ior 0'_ Emp...u V.lor

SCHWA,NTES
---

,- SCHWA,NTES 65800,00 ,- 69600,00 ,- SCHWANTES "3480,00

-y-
SANTOS 70376,00

,.
SANTOS 72700,00 ,. SA,NTOS "5000,00

-y-
SUEl.I 76600,00

"
SUEl.I 75400,00 ,. JMC 56500,00

T JMC 77750 00 4' JMC 17080,00 4' SUEll 59860.00

4
,

•
Ordcm Empreu V.lor Ordcm Empreu Val0r Ordem Empreu V.lor

SANTOS "6"00,00
'"

SCHWANTES 36000,00

"
SANTOS 37650,00

SCHWANTES 54.... 0.00
,.

SANTOS 36060,00 ,. SCHWANTES "0100.00

SUEl.I 56060,00
,.

SUELI "5220,00 ,. SUELI "1300,00

4' JMC 57390.00 4' JMC 45520.00 4' JMC "2320,00

7

Ordem Empreu .... lor

"
SANTOS 26700,00

,. SCHWANTES 321"0,�_
,. JMC 3"&42,00

4' SUELI 36150,00

•
Ordem EmpreWl V.. lor

,- SCHWANTES 23700.00
,.

SANTOS 2"700,00

,- JMC 28080,00

4- SUELI 28990,00
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•
Ordem Emp,... ....Ior

,- SUEU 18250,00

,. SCHWANTES 18560,00

,- SANTQS 18700,00

4" JMC 18850,00



,

o..� Empresa V.lor

,.
SUELl 61909,00

,. SCHWANTES 62220,87

,. SANTOS 70376,00

"
JMC 77750.00

"
, ,

Ordem Empre5a Valo. Ordem Emp,.•• �,V�

"
SANTOS 43850,00

"
SANTOS ��200.00

,. SUEll 46168.00 ,. SCHWANTES

:=
��OOO.OO

,- SCHWANTES �"40.00 ,. SUELI ��220.00
,- JMC 51390.00

"
JMC 45520,00

,

•
Ordem Empres;I V.. lor Empre.. Valor

,- SANTO$ 26000,00 22280,00

,. JMC 26268.00
,. 23700,00

,- SCHWANTES 321'0,00

"
24700,00

,- SUELI 36150,00

"
21'1990,00

,

Qrdem Emp"•.1 Valor

�..:.� JMC 39480,00

,. ��:-VANTES 41980.84

,. SANTOS 4�6.29

"
SUEU """00

0._

,.

,.

,.

Valo.

35300,00

37274."<1
---

37461,75

42320.00,-

•
Valo.

� --

17977,00
---

18067,96
- --

18700,00
- --

18850.00


