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Processo: 18/2017

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. Neocir Rogério de Césaro  Pregoeiro- .......................................................... Marilene Janete da Silva Borges  Membro da Equipe de Apoio- .......................................................... Moacir Bareta  Membro da Equipe de Apoio- ..........................................................
.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dosrespectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foidivulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às11:13 horas do dia 25   de  Abril   de   2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
Sobre a documentação dos licitantes: Os documentos contidos nos envelopes nº 02 - Habilitação foram conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelaEquipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes. As licitantes atenderam às exigências formais relativas à documentação, constantes doitem nº 6 (e respectivos subitens) e foram julgadas habilitadas. A empresa RCM Comércio e Concertos de Balanças e Equipamentos Ltda apresentou aCertidão do FGTS com prazo de validade vencida será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município,para a regularização da certidão negativa.Os documentos de habilitação emitidos através da Internet poderão ter sua autenticidade verificada nos respectivos web sites dos seus respectivosórgãos emissores, podendo haver revisão da decisão deste ato se for o caso. Não havendo interposição de recurso o Pregoeiro juntamente com a equipede apoio, declaram as empresas, vencedoras de itens do presente certame licitatório e sugere ao prefeito, e esse querendo, a homologação desteprocesso licitatório.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado9163 RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO 92,5000Não Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 92,5000RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO1 0,0000                                Não existindo lances melhores para esse item, o pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostasofertadas são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial, o fornecedor RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO, cuja situação estava "Não credenciado" para a etapa de lances, porém, vencedor obtendo o melhor proposta deste item pelo valor de R$ 92,5000 (noventa e dois reais e cinqüenta centavos).
ITEM  1 - Caçarola nº 30 em alumínio com tampa espessura do 0,4 mm; ca                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas: 

.                                Reuniram-se no dia 25/04/2017, as 09:00:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 11 com o objetivo de Ficam designados Pregoeiros, para a aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito do Municípiode Ipira.  tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 13 destinado a A presente licitação tem por objeto a aquisição, conforme a necessidade, de equipamentos, utensílios de cozinha e gêneros alimentícios, em atendimento ao PROJETO ARTE DE COZINHAR. .Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:6124 Abatedouro FELIPON Ltda. CNPJ: 03.389.511/0001-358132 Cooperativa dos Prod. Agroind. do Mun. de Ipira CNPJ: 07.224.044/0001-44102000 MERCADO MUNARI LTDA - ME CNPJ: 10.878.273/0001-979163 RCM COMERCIO E CONSERTOS DE BALANCAS E EQUIPAMENTO CNPJ: 03.201.633/0001-56

             

Aberta a sessão pública pelo Pregoeiro, verificou-se que as empresas: RCM Comércio e Concertos de Balanças e Equipamentos Ltda; AbatedouroFelipon Ltda - EPP; CPAMI e Mercado Munari Ltda - ME, apresentaram envelopes para esse certame licitatório. Os mesmos estão de acordo com osolicitado no edital. Em seguida observou o disposto no item 4 e subitens, realizando o credenciamento dos interessados, estando as empresas assimrepresentadas: Abatedouro Felipon Ltda - EPP - Credenciado Sr. Valter Luiz Felipon; CPAMI - Credenciado Sr.   Laurindo Ravaneli e  Mercado MunariLtda - ME - Credenciado Sr.  Antonio Carlos da Silva Stefanes. A empresa RCM Comércio e Concertos de Balanças e Equipamentos Ltda não apresentoudocumentos para o credenciamento de seu representante legal fora dos envelopes. Após observou o cumprimento do disposto, no item 7.1, e subitens,do Edital, o atendimento do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/2002. As empresas Abatedouro Felipon Ltda - EPP, RCM Comércio e Concertos deBalanças e Equipamentos Ltda e Mercado Munari Ltda - ME apresentaram Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina,comprovando que são Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A empresa Cooperativa CPAMI não comprovou a condição de Microempresa eEmpresa de Pequeno Porte. Ato contínuo foi aberto o Envelope nº 01 - Proposta Comercial, as quais foram rubricadas pelo Pregoeiro, pela Equipe deApoio e pelos representantes legais das licitantes presentes. Após análise, o Pregoeiro declarou as propostas formais compatíveis com os requisitosmínimos fixados no Edital, classificando as propostas para a fase de lance verbal. A Comissão Permanente de Licitações em analise aos itens 92 e 98 doEdital observou que onde se lê kg o correto é unidades. Por conseguinte, o Pregoeiro deu início à fase dos lances verbais, solicitando as Empresaspresentes para apresentarem lances as propostas formais apresentadas. Os lances oferecidos estão registrados em planilhas específicas, rubricadaspelos presentes e anexadas a este processo. Os itens onde ocorreram empates nas propostas de preços, a ordens para iniciar a fase de lances estádemonstrada nas planilhas dos lances que estão anexas a este processo. A classificação das empresas consta também no Quadro Comparativo, peçaintegrante deste processo. Assim sendo segue-se para a fase de abertura dos envelopes dos Documentos de Habilitação - "Envelope Nº 02 - Habilitação",de todas as empresas participantes e vencedoras de itens.
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:ANTONIO CARLOS DA SILVA STEFANES CREDENCIADO- ..........................................................VALTER LUIZ FELIPON CREDENCIADO- ..........................................................LAURINDO RAVANELI CREDENCIADO- ..........................................................


