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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  9/2018 - PR 26/201826/201808/03/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 10 de Abril de 2018, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  02/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  26/2018, Licitação nº 9/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.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 a Locação de Equipamento Medidor de Velocidade a Laser, do tipo Estático e Portátil, com Pré Processamento.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos 10 (dez) dias do mês de abril de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio com afinalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes referentes a este Pregão, destinado à Registro de Preçospara a Locação de Equipamento Medidor de Velocidade a Laser, do tipo Estático e Portátil, com Pré Processamento.Aberta a sessão, certificou-se que apresentou envelopes para participar do certame somente a empresa LTCOMERCIAL LTDA. Antecedendo a abertura dos envelopes, procedeu-se o credenciamento do único representantepresente. Em seguida, o Pregoeiro expôs os procedimentos adotados para o julgamento do presente pregão. Em atocontínuo, procedeu-se a abertura do envelope com a proposta de preços, submetendo-a a aferição pelo Pregoeiro,pela Equipe de Apoio e pelo representante credenciado presente. Pela análise, certificou-se que a proposta atende asexigências do ato convocatório, sendo-a aceita. Prosseguindo-se, realizou-se a etapa de lances, tendo orepresentante presente ofertado o valor de R$ 63.000,00 mensal. Em ato contínuo, procedeu-se a abertura doenvelope com a documentação de habilitação do licitante, sujeitando-a à aferição pelo Pregoeiro, pela Equipe deApoio e pelo representante credenciado presente, tendo-se se certificado que a empresa apresentou os documentosexigidos no edital, em plena vigência, sendo-a julgada habilitada. Consigna-se que, a adjudicação fica condicionada arealização da prova de teste, com a manifestação do Diretran acerca do resultado (subitem 14.8.6 do edital), bemcomo se o produto ofertado atende na plenitude o exigido no edital. Colocada a palavra livre não a foi usada. Nadamais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vaidevidamente assinada.ItemParticipante: Especificação21009 - LT COMERCIAL LTDA Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 LOCAÇÃO MENSAL DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOSMEDIDOR DE VELOCIDADE A LASER - DO TIPOESTATICO E PORTÁTIL COM PRÉ PROCESSAMENTOCONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ANEXO I MES 12,00  LASERTECHNOLOGY 0,0000 63.000,00    756.000,00   Total do Participante --------> 756.000,00   _________________________Total Geral ----------------------> 756.000,00   
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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.RENO ROGÉRIO DE CAMARGOVANESSA DE OLIVEIRA FREITASGISELE FURTADO DORNELLES
Lages,  10  de  Abril  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 1ª SUPLENTE - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:ADINALDO FERREIRA TOSTI - ................................................................. - Representante


