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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:Jorge Luis Kammler Representante- ..........................................................
Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes. NELSON DA CONCEIÇÃO BUENO  Pregoeiro- .......................................................... Carina da Silva Mafalda  Equipe de Apoio- ..........................................................
.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dosrespectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foidivulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às09:37 horas do dia 25   de  Julho   de   2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.Sobre a documentação dos licitantes: Na fase de julgamento da habilição, foi aberto o envelope de documentação e, conferido e rubricado os documentospelos presentes, o Pregoeiro e Equipe de Apoio consideraram habilitada, e consequentemente a vencedora do Certame.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado659699 ELETRO ZAGONEL LTDA 1.350,0000Sim Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%) 1.265,0000ELETRO ZAGONEL LTDA1 0,0000                                O licitante ELETRO ZAGONEL LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor ELETRO ZAGONEL LTDA pelo valor de R$ 1.265,0000 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais).

ITEM  1 - Luminária de LED 150W, com no mínimo, as sedguintes características:Bivolt automática; Fonte deenergia com controle de corrente em malha fechada; Consumo nominal máximo de 150W; Alto fator depotência - superior a 0,96; distorção Harmônica inferior a 20%, índice de reprodução de cores (IRC) superior a80, protetor contra surtos de 6kv / 10ka, Sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento edesligamento automático em função da luminosidade ambiente; sistema de aterramento; Funcionamento comluminosidade total imediata após retorno de fornecimento de energia em caso de queda de energia; Fluxoluminoso acima de 95lm/W, Temperatura média de cor 5500 a 6500K; Led com vida útil igual ou superior a50.000 hs.                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 25/07/2016, as 09:37:15, na PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSOES, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 3762015 com o objetivo de Pregoeiro e Equipe de Apoio tratando do Edital de Pregão Presencial Nº79 destinado a O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa na aquisição de 310 (trezentos e dez) luminária de LED 150W, para substituição de parte do sistema de iluminação pública, em função da necessidade de menor consumo de energia elétrica e melhora da iluminação das vias públicas..Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:659699 ELETRO ZAGONEL LTDA CNPJ: 81.365.223/0001-54

             


