
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
PREGÃO ELETRÔNICOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  44/2018 - PE 165/2018165/201817/09/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 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  165/2018, Licitação nº 44/2018 - 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 e Instalação de Vidros para as Unidades Escolares.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Aos 04 (quatro) 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 44/2018, que tem por objeto o Registro de Preços paraAquisição e Istalação de Vidros para as Unidades Escolares, realizado através do Portal de Compras Caixa, noendereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. De acordo com os registros capturados, credenciaram-se paraparticipar do presente Processo Licitatório, as empresas: SANDRA PEREIRA PIRAMIDE, SOMA COMERCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME, ANDERSON RENATO SUHRE BAPTISTA e D2 DISTRIBUIDORA LTDAME. Apresentaram propostas as Empresas SANDRA PEREIRA e ANDERSON RENATO. Pela análise, a de autoria daempresa SANDRA PEREIRA, atende todas as exigências editalícias, sendo-a classificada, a de autoria da EmpresaANDERSON RENATO, fica desclassificada ante a ausência das declarações exigidas no subitem 5.8.4 do edital. Nohorário estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitiva no sistema eletrônico, com acréscimodo período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema. Havendoausência de lances, pela única Empresa classificada, para que haja a caracterização da competitividade - objetivo fimda modalidade Pregão, realizou-se a abertura da fase de negociação. Concluídas estas etapas, revelou-se aclassificação do menor preço: SANDRA PEREIRA PIRAMIDE - R$ 118,00 m². A etapa de lances encontra-se noRelatório do Sistema, o qual passa a fazer parte da presente ata. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira, às16:05 horas, concedeu prazo de 01 (uma) hora à Participante com menor preço, para envio da documentação dehabilitação e da proposta readequada. Submetidos à análise, certificou-se que a empresa apresentou os documentosem plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada. Nomesmo prazo, a Empresa, sediada neste mesmo Município, entregou sua documentação original diretamente no setorde Licitações. Às 17:05 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, sendo que nãohouve manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Estando os preços negociadoscompatíveis com os estimados, adjudica-se os itens à empresa vencedora. Nada mais havendo a tratar, dá-se asessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.ItemParticipante: Especificação6654 - SANDRA PEREIRA PIRÂMIDE ME (ESQUADRIAS PIRÂMIDE)Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Vidro incolor de 4mm.Apresentação: Por m², colocado. M² 500,00  PIRAMIDE 0,0000 118,00    59.000,00   Total do Participante --------> 59.000,00   _________________________Total Geral ----------------------> 59.000,00   
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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.VANESSA DE OLIVEIRA FREITASGISELE FURTADO DORNELLES Lages,  4  de  Outubro  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 1ª SUPLENTE


