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Edital de Pregão Presencial Nº 48

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2018

Processo: 66/2018

.                                Reuniram-se no dia 05/11/2018, as 13:30:00, na MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA, o PREGOEIRO e sua
equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 090/2018 com o objetivo de Recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua
classificação, habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao vencedor. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 48 destinado a REGISTRO
DE PREÇO para Aquisição de serviço com fornecimento de material para demarcação viária de ruas diversas do município de Guarujá do Sul ( eixo,
borda, faixa de segurança e retenção, entre outras )..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

9912 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME CNPJ: 25.203.392/0001-17

LOTE  1 - SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 

                                 Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com
suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado Descto (%)

28.000,00009912 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME Sim 0,0000

 Descrição do MaterialCódigo Qtd.Cotada

Pintura mecanizada de eixo e bordas, com tinta acrílica a base de solvente micro esfera de vidro rop-on.76307468 840,000

Pintura manual de faixa de pedestre e lombadas, com tinta acrílica a base de solvente micro esfera de vidro
rop-on.

76307469 950,000

Pintura manual de faixa de estacionamento oblíquo, tinta acrílica a base de solvente micro esfera de vidro rop-on.76313027 210,000

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$)

1 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME 27.900,0000

           O licitante WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a
essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor
do lote 1 deste Pregão Presencial o fornecedor WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME pelo valor de R$ 27.900,0000 (vinte e sete mil e novecentos
reais).

       

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

WILLIAN PABLO LAMPERTI Representante- ..........................................................

Sobre a documentação dos licitantes: PARTICIPANTE:  WILLIAN PABLO LAMPERTI ME  ( MICROEMPRESA ) REPRESENTADA PELO SR. WILLIAN
PABLO LAMPERTI - CPF 081.640.939-04

HABILITADA: WILLIAN PABLO LAMPERTI ME  ( MICROEMPRESA ).

A EMPRESA ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE RENUNCIA AO DIREITO DE RECURSO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 CLAUDENICE CARAMORI  Pregoeiro- ..........................................................

 JULIO CESAR DELLA FLORA  EQUIPE DE APOIO - ..........................................................

 LIDIANE ISABEL RUHOFF   EQUIPE DE APOIO - ..........................................................

 FRANCISCO JUNIOR GARCIA DE MATTOS  EQUIPE DE APOIO - ..........................................................

                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores
dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
14:00 horas do dia 5   de  Novembro   de   2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.


