
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
TOMADA DE PREÇOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  5/2018 - TP 47/201847/201824/04/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 21 de Maio 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  01/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  47/2018, Licitação nº 5/2018 - TP, na modalidade de Tomada dePreço p/ Compras e Serviços.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:

Contratação de Empresa de Engenharia/Arquitetura para Prestação de Serviços de Retirada e Colocação de Braços e Luminárias nasRuas Marechal Deodoro, Manoel Thiago de Castro, Aristiliano Ramos, Presidente Nereu Ramos, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva,Fausto de Souza e Caetano Vieira da Costa.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de Maio de 2018 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanentede Licitação, com a finalidade precípua de proceder o recebimento e a abertura dos envelopes referentes a estaConcorrência, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS NAS RUAS MARECHAL DEODORO,MANOEL THIAGO DE CASTRO, ARISTILIANO RAMOS, PRESIDENTE NEREU RAMOS, BENJAMIN CONSTANT,QUINTINO BOCAIÚVA, FAUSTO DE SOUZA E CAETANO VIEIRA DA COSTA, NO MUNICÍPIO DE LAGES.Antecedendo a abertura, o Presidente deu por exaurido o prazo estabelecido para entrega dos envelopes. Para participar do certame, apresentaram envelopes as empresas:  "SERRANA ENGENHARIA LTDA. - 187 páginas.  Representada por Carlos Eduardo Duarte;  "RAMALUZ LTDA.; - 99 páginas. Sem representante presente;   "QUARK ENGENHARIA LTDA.- 45 páginas. Representada por Marcos Aramis Gastia Paiva;  "L E Z COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME. - 78 páginas. Representada por Edson Zucco;  "ENERGIZA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA. - 65 páginas. Representada por Paulo Delfino Pinto;  "SERRA SUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. - 54 páginas. Sem representante presente;  "MONTEBRAS MONTAGENSELÉTRICAS LTDA.; - 94 páginas. Representada por Ademir Antonio Bortolotti;  Após o recebimento dos envelopes,procedeu-se o credenciamento dos Representantes Presentes. Em ato contínuo, a Comissão Permanente deLicitações, na pessoa do seu Presidente, expôs os procedimentos adotados para o julgamento desta Concorrência.Prosseguindo, efetuou-se a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação das Empresas participantes,submetendo-a a rubrica pelos Membros da Comissão e a rubrica e a aferição pelos Representantes CredenciadosPresentes. Prosseguindo expôs que a procuração passada pela empresa Ramaluz LTDA. ao Sr. Eduardo OliveiraDaboit outorga poderes especiais incompatíveis com os do objeto da presente Tomada de Preços, não sendo porconsequência aceita para representa-la. Em seguida comentou sobre o contexto do pedido de esclarecimentoformalizado pela empresa Serrana Engenharia LTDA., o qual submetido à apreciação da Secretaria exequenteformalizou resposta prestando os esclarecimentos requeridos, aceitos pelo representante da impetrante. Em atoseguinte a Comissão procedeu a abertura dos envelopes com a documentação de habilitação das empresasparticipantes, submetendo-a, apenas a numeração e a rubrica pelos membros da Comissão, e a aferição pelosrepresentantes credenciados, presentes. Colocada a palavra livre usou dela o representante da empresa Montebrasexpondo que a empresa Serra Sul não comprovou, na capacitação técnica, a execução de obra similar, ou seja,iluminação pública; o representante da Serrana aludiu sobre a certidão municipal da empresa Montebras está comcópia simples, sem o código de verificação de autenticidade online; referente a empresa Ramaluz, não apresentou odocumento exigido no item 16.1.1, Contrato Social, a declaração exigida no subitem 16.3.2.1, e as demonstrações dobalanço patrimonial requeridas nos subitens 2, 3, e 4 do item 16.6.1; Energiza apresentou certidão de pessoa jurídicado CREA desatualizada na sua razão social e capital social, desatendendo ao item 16.3.1. Em considerando acontextualização da documentação apresentada para efeito da comprovação da qualificação técnica, a Comissão,com fulcro nos termos prescritos no subitem 19.2 do edital, delibera pela suspensão temporária desta fase paradesenvolver internamente a aferição da documentação de habilitação, ficando a divulgação do resultadocondicionando à conclusão dos serviços, via e-mail, à todas as empresas participantes. Para efeito de registro e depublicidade está-se encaminhando uma via da presente Ata à todas as empresas participantes. Em ato contínuosubmeteu-se os envelopes com as propostas de preços ao visto pelos Membros da Comissão e pelos RepresentantesCredenciados presentes, em seus fechos, pois os mesmos ficarão sob custódia e responsabilidade da Comissão.Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida eaprovada, vai devidamente assinada.ItemParticipante: Especificação21106 - ENERGIZA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Contratação de Empresa de Engenharia/Arquitetura paraPrestação de Serviços de Retirada e Colocação de Braçose Luminárias nas Ruas Marechal Deodoro, Manoel Thiagode Castro, Aristiliano Ramos, Presidente Nereu Ramos,Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Fausto de Souza eCaetano Vieira da Costa. UN 1,00  ENERGIZA 0,0000 229.794,32    229.794,32   
Total do Participante --------> 229.794,32   _________________________Total Geral ----------------------> 229.794,32   
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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 ROGERIO DE CAMARGOVANESSA DE OLIVEIRA FREITASJANAINA MARTINS MACHADO
Lages,  21  de  Maio  de  2018 - ........................................ - Presidente da Comissão de Licitação - ........................................ - 1ª SUPLENTE - ........................................ - 2ª SUPLENTE

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:CARLOS EDUARDO DUARTE - ................................................................. - Representante- ................................................................. - RepresentanteMARCOS ARAMIS GASTIA PAIVA - ................................................................. - Representante- ................................................................. - RepresentanteEDSON ZUCCO - ................................................................. - RepresentantePAULO DELFINO PINTO - ................................................................. - RepresentanteADEMIR ANTONIO BORTOLOTTI - ................................................................. - Representante


