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ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO

PIWCESSO L1CITATÓRIO N° 15�/2016

PREGA0 PRESEi'óClAL i'ó" 95/2016

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis). às 09:00h.

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

Jaqueline Stein. juntamente com a equipe de apoio. todos designados pela Portaria n.o 302. de

agosto de 2016. para proceder à abertura e julgamento do processo de licitação modalidade

Pregão. forma Presencial. n.o 95/2016. {'xciI/si\"() para ,\/EI".�..\/E's {' EPP .... , que tem por

objclo a formalização de ata de n:gistro de preços para e\'entual contratação de empresa para

fornecimento de bonés para composição de kit's para o 12° Torneio de Pesca de Mercedes.

conforme especificações técnicas constantes do Anexo I (Memorial Deseritivo) do respeetivo

Edital. Aberta a sessão. passou-se inicialmente ao credenciamento dos Licitantes presentes.

pelo que se legitimaram a concorrer as empresas: Verei Deitos i\1E. C;-':P.I nO

21.357.856/0001-99 (doravante Verci): Pride Ataeado LIda. ME. C. 1'.1 n° 20.735.659/0001

40 (doravante Pride). As empresas apresentaram documentação comprovando enquadramento

na condição de ME e/ou EPP. permitindo. desta forma. sua participação no certame. Caso seja

necessàrio, terão assegurados os benel1eios previstos na Lei Complementar n° 123/2006 e

suas alterações. Em seguida. a Sra. Pregoeira declarou aberta a sessão públ ica de Pregão.

tecendo esclarecimentos accrca do procedimento licitatório. Após. recebeu dos Licitantes

presentes e credenciados a dcclaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

juntamente com os envelopes n° O I (proposta de preço) e n° 02 (documentação de

habilitação). passando a abertura c aferição do conteúdo dos primeiros. Após ter a Pregoeira

averiguado a conformidade das propostas com os requisitos presentes em Edital, proclamou

as aos presentes:

ITE:\I OI -BOi'óÉS

CLASS.

I

2

EMPRESA

I'IU DF.

VERCI

I'ROI'OSTA I{S

10,85

10,85

Realizada a c1assilicação de conformidade com o estabelecido em Edital. passou então a

Pregoeira a convocar os licitantes para oterecimento de lances. de acordo com as disposições

da Lei n.O 10.520/02, os quais se deram de acordo com o registrado na planilha anexa. parte

integrante desta Ata. Vencida a etapa de apresentação de lances verbais. promoveu a

I'rego<:ira nO\'a c1assiticação das propostas. pelo que se apurou o seguinte:

ITE"I O I - BONÉS
CLASS. El\IPRESA I'ROI'OSTA RS

I VERCI 10,70

2 PRIOE 10,75

Após a ordenação supra. a\eriguou a Pregoeira a aceitabilidade da proposta c1assiticada em

primeiro lugar. decidindo por acolh�-Ia em \irtudc dc cstar condizcntc com o instrumento

convocatório e com os preços praticados no mercado. Ato continuo. passou a abertura do

envelope nO 02 (documentação de habilitação), constatando que a Lieitante primeira colocada
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atende a todos os requisitos de habilitação. Todos os documentos foram rubricados e aferidos

pelos presentes. não havendo qualquer manifestação a respeito de irregularidades. Vencida a

etapa de habilitação. e estando plenamente satisfeitas as exigências contidas em Edital.

declarou a I'n:goeira vencedora a empresa c1assilieada em primeiro lugar. eonfonne

consignado nas tabelas supra. Não havendo manifestação do interesse de recorrer por parte de

qualquer Licitante. adjudicou a Pregoeira o objeto do certame à Licitante declarada

vencedora. informando. em seguida. que os autos do processo serão encaminhados à

autoridade competente para homologação do procedimento. Finda a sessão e nada mais

havendo a constar. encerrou-se a presente ata que lida e achada conforme vai assinado por

todos.
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EQUlI'E DE APOIO
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Ilcilllllr�
EQUIPE DE APOIO

LICITANTES:

t/ow� /'"
Verci Deitos l\I E

CNPJ n° 2 U57.856/000I-99

Pn eA�.
CN 1'.1 n" 20.735.659/0001--'0
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