1

MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 71/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2018 – PML

ATA Nº 01/2018 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 02 (dois) dias do mês de maio de 2018, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de
Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 19/2018, que tem por objeto a
Aquisição de Mobiliário para uso no PROERD, realizado através do Portal de Compras Caixa,
no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. De acordo com os registros capturados,
credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 04 (quatro) empresas: MAW
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, I.J.LANZA MOVEIS EIRELI, FLASH
CAMERA ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - ME e MICROLAGES EQUIP E MAT P ESCRIT
LTDA ME, sendo que somente a Empresa MICROLAGES apresentou proposta. Pela análise,
certificou-se que a proposta atende as exigências editalícias, sendo-a classificada. No horário
estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitivia no sistema eletrônico, com
acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo
próprio sistema, havendo apenas uma Empresa participante desta fase, abriu-se a fase de
negociação, onde revelou-se a classificação dos menores preços negociados:
 Item 1 – MICROLAGES – R$ 250,00 cada, totalizando R$ 1.000,00
 Item 2 – MICROLAGES – R$ 290,00 cada, totalizando R$ 1.160,00
 Item 3 – MICROLAGES – R$ 455,00 cada, totalizando R$ 910,00
 Item 4 – MICROLAGES – R$ 250,00 cada, totalizando R$ 500,00
 Item 5 – MICROLAGES – R$ 85,27 cada, totalizando R$ 682,16
 Item 6 – MICROLAGES – R$ 204,15 cada, totalizando R$ 816,60
Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante com
menores preços, para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Analisados
os documentos de habilitação e a proposta apresentada, certificou-se que a empresa apresentou os
documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a
considerada habilitada. Concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, certificou-se
que não houve manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando os
preços negociados compatíveis com os estimados, adjudica-se os itens à respectiva vencedora.
Registra-se ainda que, conforme disposto no subitem 18.5 do Edital, a Empresa fica desde já
intimada a encaminhar os documentos originais ou cópias autenticadas e a proposta comercial
readequada, em até 03 (três) dias, para o Setor de Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 13 –
Centro – Lages/SC, CEP: 88501-900 a/c da Pregoeira. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão
por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.

Vanessa de Oliveira Freitas
Pregoeira

Gisele Furtado Dornelles
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