
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.:  23/2018 - PE 85/201885/201809/05/2018Folha:  1/1 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 22 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  03/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  85/2018, Licitação nº 23/2018 - 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 destinado à Aquisição de Materiais Esportivos - Bolas de Futebol de Campo, para utilização durante o JOCOL
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: Aos 22 (vinte e 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 23/2018, que tem por objeto a Registro de Preçosdestinado à Aquisição de Materiais Esportivos - Bolas de Futebol de Campo, para utilização durante o JOCOL,realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. De acordo com osregistros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, 02 (duas) empresas: LMIGUEL COMERCIO ATACADISTA ME e K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME, sendo que todasapresentaram propostas. Pela análise, certificou-se que as propostas atendem as exigências editalícias, sendo-asclassificadas. Registra-se que, houve inconsistência sistêmica no momento de classificação das propostas, ocorrendodemora na troca de página do site, sendo logo restabelecido e, por consequência, reagendada a abertura da sala delances para início 09:40 horas. No horário então estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitivano sistema eletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamentedeterminado pelo próprio sistema, revelou-se a classificação do menor preço: K. S. ARTIGOS ESPORTIVOS - R$218,45 cada, totalizando R$ 32.767,50. A etapa de lances encontra-se no Relatório do Sistema, o qual passa a fazerparte da presente ata. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira concedeu prazo de 01 (uma) hora àParticipante, para envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. Concluída a análise dosdocumentos de habilitação e da proposta apresentada, certificou-se que a empresa apresentou os documentos emplena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias. Concedido o prazo para manifestação daintenção de recursos, certificou-se que não houve manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistemaeletrônico. Estando o preço negociado compatível com o estimado, adjudica-se o item à empresa vencedora.Registra-se ainda que, conforme disposto no subitem 22.5 do Edital, a Empresa fica desde já intimada a encaminharos documentos originais ou cópias autenticadas e a proposta comercial readequada, em até 03 (três) dias, para oSetor de Licitações, à Rua Benjamin Constant nº 13 - Centro - Lages/SC, CEP 88501-900 a/c da Pregoeira. Nadamais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.
 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,  22  de  Maio  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 1ª SUPLENTE


