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OBJETO DA LICITAÇÃO:

Registro de Preços à Aquisição de Concreto Usinado à Quente, para utilização da Secretaria de Planejamento e Obras.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.
Ao(s) 13 de Novembro de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
, reuniram-se os membros
da Comissão de Licitação, desiginada pela(o) Portaria nº 03/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 185/2018, Licitação nº 52/2018 - PE, na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO.
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as
propostas,
a
comissão
emitiu
o
parecer
discriminando
o(s)
vencedor(es),
conforme
segue
abaixo:

Parecer da Comissão:

Aos 13 (treze) dias do mês de novembro de 2018, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, para
conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 52/2018, que tem por objeto a Registro de Preços à
Aquisição de Concreto Usinado à Quente, para utilização da Secretaria de Planejamento e Obras, 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, as empresas: COMPASA DO BRASIL DIST. DE
DERIV. DE PET, BRITAGEM GASPAR LTDA e CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LLA LTDA - ME.
Apresentaram propostas as Empresas: BRITAGEM GASPAR, LLA e COMPASA. Pela análise, certificou-se que fica
desclassificada a de autoria da empresa: *BRITAGEM GASPAR - ante a ausência das declarações exigidas no
subitem 5.8.4 do edital. E, as demais, atenderam todas as exigências editalícias, sendo-as classificadas. Nos horários
estipulados, iniciou-se as fases de lances. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimo do
período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema, revelou-se a
classificação dos menores preços: "ITEM 01 - COMPASA - R$ 380,99, totalizando R$ 1.523.960,00 "ITEM 02 -

COMPASA - R$ 390,99, totalizando R$ 1.563.960,00 As etapas de lances encontram-se nos Relatórios do Sistema,
os quais passam a fazer parte da presente ata. Consigna-se que, em face dos menores preços não terem sido
ofertados por empresa que se enquadra na condição de ME/EPP, concedeu-se o prazo de 5 minutos para exercício do
direito de preferência à empresa LLA, consoante disposto no subitem 7.6 e seguintes do edital, não tendo sido
exercido. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira, às 15:40 horas, concedeu prazo de 01 (uma) hora à
Participante com menores preços, para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Recebidos
os documentos e a proposta, submetidos à análise, certificou-se que a empresa apresentou os documentos em plena
vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada. Às 17:00 horas, foi
concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos. Às 18:00 horas a sessão foi suspensa em face do
horário de expediente do Município, sendo reaberta às 08:00 horas do dia 14/11. Aberta a sessão, certificou-se que a
empresa BRITAGEM GASPAR, manifestou a intenção de recurso, nos termos: "Não recebemos via e-mail e nem
acesso via sistema da CEF as informações pertinentes a empresa vencedora. Nome, melhor valor ofertado,
documentação de habilitação, etc. Dessa forma, informamos o interesse na intenção de recurso.", tendo sido julgada
desmotivada, pelos motivos: "O acompanhamento do pregão cabe à licitante, consoante disposto no subitem 4.5
alínea "a" do edital. Ademais, todos as informações referentes ao certame, estão disponíveis no Portal de Compras da
Caixa, inclusive sem uso de senha, através do link "Pesquisa de Certame"." Registra-se ainda que, conforme disposto
no subitem 22.5 do Edital, a Empresa vencedora 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, ficando a adjudicação condicionada a
recepção dos documentos e da proposta. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a
presente
ata,
que
vai
devidamente
assinada.

Participante:

9362 - COMPASA DO BRASIL DISTR. DE DERIV. PETRÓLEO LTDA.

Item

Especificação

1

Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ) - Faixa VI.
Características: Em conformidade com a NORMA
DEINFRA - SC, ES - P05/16 CAP-50/70 (teor de 4,5 a 7%),
composição granulométrica que atenda a faixa VI.
Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ) - Faixa IX.
Características: Massa fina, em conformidade com a
NORMA DEINFRA - SC, ES - P05/16 CAP-50/70 (teor de 5
a 8%), composição granulométrica que atenda a faixa IX.

2

Un.Med. Qtde Cotada

Marca

Desconto

Preço Unitário

Preço Total

TON

4.000,00 COMPAFLEX

0,0000

380,99

1.523.960,00

TON

4.000,00 COMPAFLEX

0,0000

390,99

1.563.960,00

Total do Participante -------->
Total Geral ---------------------->

______________________
3.087.920,00

3.087.920,00
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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.
Lages, 13 de Novembro de 2018

COMISSÃO:
VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS

- ........................................ - Pregoeiro(a)

GISELE FURTADO DORNELLES

- ........................................ - 1ª SUPLENTE

