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ATADE SESSÃO pARARECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 5112017
PREGÃO PRESENCIAL N° 3712017

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 08: 15 h, a
Pregoeira, Sra. Jaqueline Stein, designada pela portaria n.o 302, de agosto de 2016, para formalizar
o recebimento de documentação de habilitação da proponente Alsemir Luiz Wilhelms EIRELI ME,
CNPJ N0 08.157.480/0001-00, participante vencedora dos itens 01 a 03, do processo de licitação na
modalidade Pregão, forma Presencial, n.° 37/2017, exclusivo para MEl's, ME's e EPP 's, com
prioridade de contratação de ME 'S, EPP's e MEl's sediadas local e/ou regionalmente, que tem por
objeto a formalização de ata de registro de preços para eventual contratação de empresa para
fornecimento de camisetas e demais uniformes esportivos, para utilização as atividades
desenvolvidas pela Secretaria de Esportes, Turismo e Lazer e Secretaria de Assistência Social do
Município de Mercedes, durante o exercício de 2017. A proponente destacada apresentou Prova de
regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social (item 11.5.3 do Edital) fora do prazo
de vigência. Dada a condição de microempresa, devidamente comprovada na etapa de
credenciamento, fica assegurado à mesma o beneficio previsto na Lei Complementar 147/2014, que
prevê a regularização tardia da documentação de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias, podendo,
conforme a necessidade, ser igualmente prorrogado. Na presente sessão, a pregoeira registra o
recebimento da documentação anteriormente destacada, devidamente regularizada. Diante de tal
apresentação, a Pregoeira declara a proponente HABILITADA, podendo ser considerada
adjudicatária dos itens aos quais a referida licitante foi declarada vencedora. Tal decisão será
submetida à autoridade superior para ratificação e homologação. Nada mais havendo a tratar
encerrou-se a presente ata que vai assinada por todos.
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