
Município de Mercedes

Estado do Paraná

ATA DE RETIFICAÇÃO À ATA DE SESSÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 26/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2017

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 16:35 h, o
Pregoeiro Suplente, Sr. Marcelo Dieckel, designado pela Portaria n.o 302, de 04 de agosto de
2014, formaliza retificação na ata original de sessão pública, relativa ao processo de licitação
modalidade Pregão, forma presencial, n.o 22/2017, que tem por objeto a formalização de ata
de registro de preços para eventual contratação de empresa para fornecimento de pneus novos
para a frota de veículos leves, pesados e máquinas, pertencente ao Município de Mercedes,
durante o exercício de 2017. Consta que, em relação à proposta de preços apresentada pela
licitante Pneu Bom Ltda. EPP, CNPJ: 21.609.270/0001-74, ocorreram equívocos quando do
registro da situação da mesma na ata original de sessão. Assim sendo, a presente ata visa
corrigir os equívocos verificados a posteriori. A licitante em questão inicialmente apresentou
proposta para os itens 01, 02, 03,04,05, 06, 07, OS, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20,
31 e 32. Após a verificação das propostas, o representante da licitante solicitou retirada da
proposta relativa aos itens 05, 06, 09,10,15,16,17,19 e 20, visto que o mesmo constatou
que o produto ofertado pela licitante não irá atender plenamente as necessidades do
Município. A licitante teve sua proposta classificada para a participação na etapa de lances
verbais nos seguintes itens: 01,02,03,04,07, OS, 11, 12, 13, 14,31 e 32. Dos itens aos quais
a mesma participou da etapa anteriormente indicada, a licitante Pneu Bom foi declarada
vencedora e adjudicatária dos itens 04, 12 e 13. Tendo isto posto, retifica-se a ata original da
sessão, e registra-se, de forma correta, o ocorrido com a proposta da licitante Pneu Bom Ltda.
ME. Nada mais havendo a acrescentar, o pregoeiro encerra a presente Ata, que segue pelo

mesmo assinada.
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