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PREGÃO ELETRÔNICOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  43/2018 - PE 164/2018164/201813/09/2018Folha:  1/4 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 11 de Outubro de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  03/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  164/2018, Licitação nº 43/2018 - PE, na modalidade de PREGÃOELETRÔNICO.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Registro de Preços para Aquisição de Lavadora de Roupas, Televisores, Infladores/Compressores Elétricos e Luminárias de Emergênciade LED com instalação, para as Unidades Escolares.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2018, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, paraconduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 43/2018, que tem por objeto o Registro de Preços paraAquisição de Lavadora de Roupas, Televisores, Infladores/Compressores Elétricos e Luminárias de Emergência deLED com instalação, para as Unidades Escolares, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereçoeletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. De acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar dopresente Processo Licitatório, as empresas: BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS SLTDA ME, VIA LUMENS AUDIOVIDEO E INFORMATICA LTDA, ADELVO BASQUERA & CIA LTDA - EPP, J. CARLOS PEIXER DA COSTA,MATHEUS VIEIRA ZAGO EPP, RP COMERCIAL LTDA, DIRCEU LONGO E CIA LTDA, SOMA COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME, SPACE INF. E MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO LTDA, LICITARIMOBCOMERCIO E SER. DE INF. LTDA, GVC ELETRICIDADE LTDA ME, PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAISEIRELLI ME, AFH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME, CLIFF MAIKAZEVEDO ME, VALLE COMERCIAL LTDA - ME, DBA TECNLOGIA LTDA, PR COMERCIO DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO EIRELI - EPP e TECNOLAR LTDA. Apresentaram propostas as Empresas: SOMA, VICENTE,LICITARMOB, VIA LUMENS, J. CARLOS, TECNOLAR, RP, SPACE, GVC, ADELVO, MATHEUS ZAGO, DBA, PR,BAGATOLI e PA. Pela análise, certificou-se que ficaram desclassificadas as de autoria das empresas: *LICITARIMOB - ante a ausência das declarações exigidas no subitem 5.8.4 alíneas "b" a "e" do edital e em face dovalor ofertado estar acima do estimado, desatendendo o disposto no subitem 7.5 do edital; *SPACE - ante a ausênciadas declarações exigidas no subitem 5.8.4 alíneas "b" a "e" do edital; *PA - ante a ausência das declarações exigidasno subitem 5.8.4 do edital e *BAGATOLI - em face da inobservância do disposto no subitem 5.8 do edital e ante aausência das declarações exigidas no subitem 5.8.4 do edital. E, as demais, atenderam todas as exigênciaseditalícias, sendo-as classificadas. Nos horários estipulados, iniciou-se as fases de lances. Encerrada a etapacompetitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foialeatoriamente determinado pelo próprio sistema. Após concluída esta etapa, revelou-se a classificação dos menores  preços:  "Item 01 - VICENTE - R$ 1.397,73 cada, totalizando R$ 69.886,50    "Item 02 - SOMA - R$ 94,50 cada,  totalizando R$ 1.890,00  "Item 03 - SOMA - R$ 1.015,00 cada, totalizando R$ 50.750,00  "Item 05 - GVC - R$  14,54 cada, totalizando R$ 7.270,00  "Item 06 - RP - R$ 990,30 cada, totalizando R$ 148.545,00    "Item 07 - VICENTE - R$ 1.574,99 cada, totalizando R$ 118.124,25   "Item 08 - PR - R$ 13,33 cada, totalizando R$ 19.995,00As etapas de lances encontram-se nos Relatórios do Sistema, os quais passam a fazer parte da presente ata. Dandocontinuidade aos trabalhos, a Pregoeira, às 16:15 horas, concedeu prazo de 01 (uma) hora às Participantes commenores preços, para envio das documentação de habilitação e da proposta readequada. Às 18:00 horas a sessão foisuspensa em face do horário de expediente do Município, sendo reaberta às 13:00 horas do dia 15/10.  Reaberta asessão, consigna-se que, embora a Empresa SPACE, tenha sido desclassificada na fase de análise das propostas,por provável erro sistêmico, participou da sessão de lances do item 4, tendo-se constatado isto, somente após aclassificação ao final da sala de lances - como vencedora. Ao verificar o relatório do sistema, certificou-se que aEmpresa consta como classificada e não como desclassificada conforme selecionado no momento de análise da suaproposta. Em contato com a área responsável pelo Portal Caixa, a Pregoeira foi orientada a desclassificá-la nesta fasee prosseguir normalmente com o certame, o que foi acatado. Deste modo, a classificação para o item 04, restou daseguinte forma: Item 04 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI ME - R$ 1.574,99 cada, totalizando R$ 39.374,75,mesmo objeto do item 07, portanto a proposta foi reajustada conforme o subitem 7.8 do Edital. Recebidos osdocumentos e as propostas readequadas, submetidos à análise, certificou-se que as empresas apresentaram osdocumentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-as consideradashabilitadas. Devido a constantes quedas no sistema Caixa, às 18:00 horas a sessão foi suspensa em face do horáriode expediente do Município, sendo reaberta às 13:00 horas do dia 16/10. Às 14:30 horas, foi concedido o prazo paramanifestação da intenção de recursos, certificou-se que houve manifestação nesse sentido, pela Empresa GVC, aqual foi desmotivada, sendo por conseguinte desprovida no sistema pelas razões: "Não identificamos no Relatório deLances, nenhum erro de envio destes, visto que durante todo o período houve recepção de lances por todas ascompetidoras. Ademais, o período randômico encerra-se aleatoriamente, determinado pelo sistema, conforme subitem8.8 e seguintes do Edital e, conforme o relatório, o período encerrou-se as 15:43h, porém o lance no valor de R$ 13,31foi enviado às 15:44h (de acordo com o print enviado pela empresa ao nosso e-mail - anexo), após o encerramento doperíodo randômico. Entretanto, para efeito de publicidade, está se enviando o relatório de lances do item 8, via e-mailà empresa, bem como, a anexação deste ao presente processo." Registra-se ainda que, conforme disposto nosubitem 22.5 do Edital, as Empresas ficam desde já intimadas a encaminhar os documentos originais ou cópiasautenticadas e as propostas comerciais readequadas, em até 03 (três) dias, para o Setor de Licitações, à RuaBenjamin Constant nº 13 - Centro - Lages/SC, CEP 88501-900 a/c da Pregoeira, ficando a adjudicação condicionada arecepção dos documentos e das propostas. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se apresente ata, que vai devidamente assinada.
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PREGÃO ELETRÔNICOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  43/2018 - PE 164/2018164/201813/09/2018Folha:  2/4ItemParticipante: Especificação17124 - GVC ELETRICIDADE LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total5 Luminária de Emergência de Led Com Instalação.Apresentação: Branca, com dimensões aproximadas de20cm(C), 5cm(L), e 3cm(A), variação tolerável de até 25%para mais ou para menos.Características: Compacta, Bivolt, 30 Leds de cor 6500Kcom no mínimo 2W com autonomia de até 6 horas (fluxomínimo). Chave seletora de intensidade de luz,  botão deteste, luzes indicativas de carga e alça para transporte oufixação. Bateria Recarregável de Lítio 3,7v - 0,8 Ah ousuperior. Deve atender as normas da ABNT NBR 10898.Plug com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo06 meses. Inclui instalação nos locais a serem indicadospela contratante. Material fornecido pela contratada.

UN 500,00  GVC 0,0000 14,54    7.270,00   
Total do Participante --------> 7.270,00   _________________________ItemParticipante: Especificação18671 - RP COMERCIAL LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 Televisor LED, 32 " polegadas.Apresentação: entrega por unidade.Características: tecnologia da tela LED, polegadas 32",resolução HD, taxa de atualização 60Hz, potência do áudio(RMS) 5 W + 5 WUSB 1, HDMI 2, outras Conexões 1 PC -Som (P2); Saída de áudio/vídeo; 1 (digital áudio - SPDIF); 1entrada para fone de ouvido, conversor digital integrado,consumo (Kw/h) consumo máximo: 170W; consumo emmodo espera: <0,5W, controle Remoto; 2 pilhas AAA,dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)47,4x73,2x20,3cm, garantia mínima do fornecedor de 12meses. 220v. Cor preto.

UN 150,00  RPCOMERCIAL 0,0000 990,30    148.545,00   
Total do Participante --------> 148.545,00   _________________________ItemParticipante: Especificação19451 - SOMA COM DE IMP E EXP DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2 Inflador/Compressor Elétrico Automático de 600w.Apresentação: Em ABS, Com 02 bicos infladores (enchedois balões ao mesmo tempo), produto acompanhado de02 bicos rosqueáveis, 02 tampas de proteção, cabo deenergia de no mín. 1,90m, manual de instruções e termo degarantia.Características: 220v, Potência mínima de 600W,compartimento para o plug de tomada. Dimensõesaproximadas (variação até 10%) 19cm x 13cm x 15cm,peso aprox. 1,10kg. Garantia mínima de 12 meses. Emconformidade com o INMETRO e com as recomendaçõescontidas nas normas da ABNT no que couber.

UN 20,00  SOMA 0,0000 94,50    1.890,00   
3 Televisor LED, 32 " polegadas.Apresentação: entrega por unidade.Características: tecnologia da tela LED, polegadas 32",resolução HD, taxa de atualização 60Hz, potência do áudio(RMS) 5 W + 5 WUSB 1, HDMI 2, outras Conexões 1 PC -Som (P2); Saída de áudio/vídeo; 1 (digital áudio - SPDIF); 1entrada para fone de ouvido, conversor digital integrado,consumo (Kw/h) consumo máximo: 170W; consumo emmodo espera: <0,5W, controle Remoto; 2 pilhas AAA,dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP)47,4x73,2x20,3cm, garantia mínima do fornecedor de 12meses. 220v. Cor preto.

UN 50,00  SOMA 0,0000 1.015,00    50.750,00   
Total do Participante --------> 52.640,00   _________________________
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PREGÃO ELETRÔNICOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  43/2018 - PE 164/2018164/201813/09/2018Folha:  3/4ItemParticipante: Especificação19620 - PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI EPP Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Luminária de Emergência de Led Com Instalação.Apresentação: Branca, com dimensões aproximadas de20cm(C), 5cm(L), e 3cm(A), variação tolerável de até 25%para mais ou para menos.Características: Compacta, Bivolt, 30 Leds de cor 6500Kcom no mínimo 2W com autonomia de até 6 horas (fluxomínimo). Chave seletora de intensidade de luz,  botão deteste, luzes indicativas de carga e alça para transporte oufixação. Bateria Recarregável de Lítio 3,7v - 0,8 Ah ousuperior. Deve atender as normas da ABNT NBR 10898.Plug com certificação do INMETRO. Garantia de no mínimo06 meses. Inclui instalação nos locais a serem indicadospela contratante. Material fornecido pela contratada.

UN 1.500,00  PR 0,0000 13,33    19.995,00   
Total do Participante --------> 19.995,00   _________________________ItemParticipante: Especificação19915 - VICENTE DEPARTAMENTOS EIRELI - MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Lavadora de roupas 12kg ou superior.Caractísticas: Automática. Gabinete em aço galvanizado.Tampa superior de vidro temperado transparente,capacidade de roupa seca e/ ou molhada igual ou superiora 12kg, rotação mínima do motor 750rpm.  Com funçõeslava, centrifuga e enxágua. Com filtro, alças laterais, 4 oumais níveis de água, cesto em polipropileno, pésniveladores, eliminação de fiapos, dispensers individuais,trava de segurança. 220v ou bivolt. Garantia mínima de 12meses. Com selo Procel de Economia de Energia, tendoclassificação A.  Em conformidade com o INMETRO e comas recomendações contidas nas normas da ABNT no quecouber.

UN 50,00  VICENTE 0,0000 1.397,73    69.886,50   
4 Televisor SMART TV tela de LED 40".Apresentação: Na cor Preta. Polegadas igual ou superior a40.Características: Tipo LED; exibição: widescreen (16:9).Resolução full hd; contraste dinâmico igual ou superior a100.000: 1 (cem mil por um); taxa mínima de atualização datela de 120hz. Áudio - potência de saída igual ou superior a10w x 2 rms; estéreo; sap; saída de áudio digital; conexãopara cabo de rede ethernet (LAN) integrado ao gabinete;mínimo uma entrada USB (versão 2.0 ou superior); mínimoduas entradas HDMI (1.4 ou superior); igual ou superior aduas entradas de RF (terrestre/cabo); sintonizador digital detv integrado (isdb-tb); compatível com o sistema brasileirode tv digital (sbtvd); transmissão/recepção de tv nossistemas NTSC, PAL-M, PAL-N, frequência 120Hz,voltagem 220V, controle remoto, cabo de força. Garantia dofornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nasnormas da ABNT no que couber.

UN 25,00  VICENTE 0,0000 1.574,99    39.374,75   

7 Televisor SMART TV tela de LED 40".Apresentação: Na cor Preta. Polegadas igual ou superior a40.Características: Tipo LED; exibição: widescreen (16:9).Resolução full hd; contraste dinâmico igual ou superior a100.000: 1 (cem mil por um); taxa mínima de atualização datela de 120hz. Áudio - potência de saída igual ou superior a10w x 2 rms; estéreo; sap; saída de áudio digital; conexãopara cabo de rede ethernet (LAN) integrado ao gabinete;mínimo uma entrada USB (versão 2.0 ou superior); mínimoduas entradas HDMI (1.4 ou superior); igual ou superior aduas entradas de RF (terrestre/cabo); sintonizador digital detv integrado (isdb-tb); compatível com o sistema brasileirode tv digital (sbtvd); transmissão/recepção de tv nossistemas NTSC, PAL-M, PAL-N, frequência 120Hz,voltagem 220V, controle remoto, cabo de força. Garantia dofornecedor igual ou superior a 12 meses. Em conformidadecom o INMETRO e com as recomendações contidas nasnormas da ABNT no que couber.

UN 75,00  VICENTE 0,0000 1.574,99    118.124,25   

Total do Participante --------> 227.385,50   _________________________Total Geral ----------------------> 455.835,50   
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 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.VANESSA DE OLIVEIRA FREITASGISELE FURTADO DORNELLES Lages,  11  de  Outubro  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 1ª SUPLENTE


