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ATA DA SESSAO PÚBLICA REFERENTE AO
PROCESSO lICITATÓRIO NO 3312016
PREGÃO PRESENCIAL N" 2812016

Aos nove dias do mês de março do ano de 2016 (dOIS mil e dezeuetS) as 09 00 h

reunll'am-se na Sala de lIcltaçOel da Prefeitura do MumciplO de Mercedes, a

PregoelrB Sra Jaqueltne Sleon Junlameflle com a eqUipe de apoio, todos

dftlgnados pela afia n G 257 de agosto de 2015, para prcx:eder a abertura e

Julgamento do processo de lIcI\açao I'TlOdalldade Pr� forma Pre-seooal nO

2812Q16 9(Clu$lVO para MEl"s. ME se EPP s que tem por obfeto a cotllrataç40 de

empresa para prest8Ç40 de set'\IlÇOs de torapla ocup8C/OI181. para atendimento de

mun/clpes IfItegrontes do progr_ C�SlJ Protegtda cooroensdo pelo CRAS.

atendendo tambem alunos que lrequenlam li Classe EspeCIal dlsponlve/ na Escola

MUniCIpal Trradentes no MUnicípIO de MelT:9des, conforme espeott(;8çóes lecnlCas

constantes do Anexo I (Memorial Descflhvo) do respecllvo Edllal Aberta a sessão.

passou.se inICIalmente ao credellCiamento dos liCitantes presenles pelo que se

leg'llmaram a concorrer a empresa HORST E RIBEIRO LTOA, CNPJ:

22.351.1401000147 A empresa HORST E RIBEIRO LTDA apresenlou

documentaçao comprovando enquadramento na condição de ME e/ou EPP Caso

seja necessáriO, tarao assegurados os beneficios previstos na Lei Complemenlar nO

12312006 e suas alteraçOes, Em seguida. a Sra Pregoeira declarou aberta a sessão

pubhca de Pregão. tecendo esclareCImentos acerca do procedimento 1ICllat6rio

Após recebeu dos Licilantes presenles e credenciados a declaraçAo de

cumpflmento dos requISitos de hablhtaçao Juntamenle com os envelopes nO 01

(proposta de preço) e nO 02 (documenlaçao de habilitação) passando a abertura e

aferJÇao do COf'Ilelido dos prlme.os ApOs ler a ",regoelra avenguado a conformidade

das propostas com os reqUiSItos presentes em Editai proclamou-as aos presentes

LOTE 01

CLASS.

1

EM",RESA

HORST E RIBEIRO LTOA
---

PRO",OSTA RS

17,00__

RealIZada a c1assrlcaçao de conformidade com o eslabeleciOo em Editai passou

eol30 a Pr99Deira a convocar OI IlcJlantes para ofereornenlo de lances, de iI'COl'OO

com as dl5POS!ÇOes da 19'1 nO 10520102 os quaIS se deram de acordo com o

reglSlrado nas planilhas anexas. partes Itllegranles lSesta Ata Vencida a e�pa de

apreseolaçAo de lances verba" promoveu a Pregoeua nova classlflcaçao da

proposta pelo que se apurou o seguinte

LOTE 01

I CL�SS. EMPRESA
--

HORST E RIBEIRO LTDA

PRO",OSTA RS-'

17.00

Após a ordenação supra aveflguou a PregoeIra a aceltab.hdade da proposta

claSSificada em pnmelfo lugar. deCIdindo por acolhê-Ia em Virtude de estarem

ondLzenles com o inslrumento convocat6rio e com os preços prallcados no

I'", I!
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mercado Alo conlinuo, passou a abertura dos envelopes nG 02 (documen'a�o de

hablhlacao), constatando que a licilante pnmelfa colocada atendou a todos 05

requlsltos de hablhtao;::to 10<105 OS documentos foram rubncados e afendos pelos

presentes. n<"to havendo qualquer manlfestao;:ao a respelto de Irregulandades

Vencida a etapa de habllllac:to. e eslando plenamente satlsteltas as exigencias

contldas em Edltal, declafQU a Pregoeira vencedora a empresa classificada em

pnmelrQ lugar, conforme conSlgnado nas tabelas supra Nao havendo manlfestaoyao

do inleresse de recorrer por parte de quaquer Lic,lanle adJudicou a Pregoelra 0

obJeto do certame a Licilanle declarada lIenoodora, mformando. em segulda que 05

autos do processo serao encamlnhados il <Iutoridade compelente para homologac;.o

do procedlmento Finda a sessao e nada mals havendo a constar, encerrou.se a

presente ata que hda e achada oonforme vai assinado por todos

'I�"hQ�
Jucimara C. Biscaro

EQUIPE DE APOIO

it'� }.r<\(l.v
..)ess;ca Fienkler

EQUIPE DE APOIO
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