
Municipio de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DA SESSAQ PÚBLICA REFERENTE AO

PROCESSO LlCITATÓRIO foi" 5112016

PREGA0 PRESENCIAL N" 4212016

Aos seIS d as do mes de abnl do ano de 2016 (dois m� e dezesseis), as 09 OOh

reurmam.se na Sala de LlCltaçOes da Prefeitura do MumciplO de Mercedes. li

Pregoeira Sra JaQuehne Sle,n Juntamente com li eqUipe de apo,o todos

desIQnados pela Portaria nO 257 de agosto de 2015, pard proceder a abertura e

Julgamento do processo de IlÇ.laçào modahdade Pregão IOfIT"IiI Presef1Cl3l n

42f2016 excluSiVO para MEl s ME $ e EPPs Que tem por obtelo li formallZllIçao oe

ala de regIStro de preços para aven!,"" contralaçao de empresa para lornecn'lefllO

de refelÇOes (lanches) para os atletas das se;eçõM espofl VilS e equipe lecmca que

representam o mUnlclplO de Mercedes em campeonatos. jogos oliClalS e/ou

agendados pela secretar'a de esporte lazel e tUrismo. conforme espec,I,caçoes

técnicas constantes dO Ane.o I (Memorial DeSCfl\IVO) do respectivo EdItai Aberta a

sessão, passou-se inICIalmente ao credenCIamento dos liCitantes presentes pelo

que se �I:,mou a concorrer a empresa AntOma Wolsteln 72192542968 (doravante

WoIsteln) A empresa apresentou documentaÇ3o comprovando enquadramento na

condOÇào de ME elou EPP perm lIOÓO sua part çAo no certame Caso seJlI

necessa� teta asseguradO os benef CIOS prevIStos na lei Complementar 1'10

12312006 e suas a teraçOes Em seguida a Sra Pregoe ra cledafOU aberta a s.essao

publICa de Prega0 tecendo esclarec mentes erca do proced menlo la'ollO

Após, recebeu dos llC'lantes p't!sentes e credellClildos a dttctaraçAo de

cumprimento dos reqwsltos de habllltaçao Juntamente com os envelopes nO 01

(proposta de preço) t! nO 02 (documentaçao de tlabrlitaçao), passando a i1bcrtUl<l e

aferiç.3o do conteúdo dos pllmetros Após ter a Pregoeira averiguado a contormldade

das propostas com os reqUlsdos presentes em EdItai. proclamou-as aos presentes

ITEM 01 -lANCHES

CLASS.
,

EMPRESA

WOLSTEIN

PROPOSTA RS (unll)

11,83

Reallzadil iI classlr.caçao de conrormldade com O estabeleçldO em EditaI. panou

entao a Pregoeira a nt:!goclar diretamente com a liCitante para obtençao de nova

proposta. de acordo com as dlSPOSIÇOes da leI nO 10 520/02 entrt:!tanto, a

negOCIiIÇtlO proposta não resultou com êxitO fICando mantido o valor Oflgrnal da

proposta Após a lt'11lallVa de negocaaçãoo que restou lruslrada aveoQuou a

Pregoerra a ace labllodaóe da proposta deod nela por acolhê.1a em vll1uóe de estar

coo:;hzente cem o nslrumento convocatOllO e com os preços pralocaclOl no melcado

Alo continuo passou a abertura do en�eIope n" 02 (documel'llaçao de hao'�taçao)

constatando que a lICItante alende a 1000$ os requIsItos de hablJdaçAo Todos os

documentos foram rubrrcados e alerrdos pelos presentes não havendo quaKluer

manifestaÇ<"lo a respeito de irregularidades VenCida a etapa de '",blhla<;:ao, e
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eslando plenamenle sal sfe'tas as e:llIgenCl<iS contJdas em Ed,taL declarou a

Pregoe.ra venceOOfil a empresa MlOoia WolsU�ln 72HI254296e NA<> havendo

marnfesla� 1.10 ltllefesse de fecol'Tef por parte de qualquer llCltanle adjudlCOU a

Pregoella 0 ob!elo 1.10 cename a lIcllante ded8rada �Ofil ,nlormandO em

80egulda que os aul0S 1.10 l."ocesSO serao encamu,hados a aul0rldade COIl1p&lenle

para homoIogalYaO (lO pnxedlmenlo F,nda a sess30 e nada ma,s ha�endo a

conslar encerrou-se a p't'M!l1le ,Ita que l.aa to achada conlorme va, as�mlado por

todos
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