
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900
 TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Lages - SC Processo Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:
PREGÃO PRESENCIALNr.:  99/2017 - PR 245/2017245/201702/10/2017Folha:  1/2

       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

 LOTE:  1CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA - EPP     (20473)1  "Locação de Piso modular, multi uso, indoor para quadrapoliesportiva, medindo 40x20, mais escape de 1m², em seuentorno, nas cores azul frança na quadra e verde bandeira naslaterais, respeitando as cores da bandeira municipal; "O Piso Esportivo Indoor deverá estar preparado para recebercompetições de futebol de salão, basquetebol, voleibol, handebol(entre outros); "Demarcações oficiais multiuso, com fita de altaresistência/aderência, com as devidas marcações, incluindo todasas fitas em conformidade com os padrões oficiais de cadamodalidade; "Base do Piso: a base do piso deverá ser em manta acústica, emborracha reciclada, de no mínimo 3mm, densidade maior de 600,fator de chamas B2; "Os acabamentos do piso deverão seguir o mesmo padrão daquadra. "Equipe para montagem e desmontagem do piso; - Marca: CP
M² 924,00  0,0000 38,4199 35.500,00

Total do Fornecedor: 35.500,00 LOTE:  2CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPP     (17947)2 "Locação, instalação montagem, desmontagem e manutenção dearquibancadas em estrutura  tubular metálica, formando módulosde arquibancada, medidas: 15m lineares com 06 degraus, cadadegrau medindo 01 metro de profundidade e altura de40/80/120/160/200/240cm. Guarda corpo nas laterais e fundoscom 130cm de altura, com identificação, de capacidade máximade pessoas por módulo, conforme normas de segurançaaprovadas por entidade competente. - Marca: CM UN 2,00  0,0000     3.750,00 7.500,00

a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação
f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

245/201799/2017-PRPREGÃO PRESENCIAL24/10/2017Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação com Fornecimento, Instalação e Manutenção de Piso Modular Multi Uso, Indoor para Quadra Poliesportiva e Arquibancadas, durante os 57° Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão de 03 a 11 de novembro de 2017.
 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 
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 LOTE:  2CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPP     (17947)3  "Locação, instalação montagem, desmontagem e manutenção dearquibancadas em estrutura  tubular metálica, formando módulosde arquibancada, medidas: 16m lineares com 04 degraus, cadadegrau medindo 01 metro de profundidade e altura de40/80/120/160cm. Guarda corpo nas laterais e fundos com 130cmde altura, com identificação, de capacidade máxima de pessoaspor módulo, conforme normas de segurança aprovadas porentidade competente. - Marca: CM UN 2,00  0,0000     2.240,00 4.480,00
4  "Locação, instalação montagem, desmontagem e manutenção dearquibancadas em estrutura  tubular metálica, formando módulosde arquibancada, medidas: 14m lineares com 05 degraus, cadadegrau medindo 01 metro de profundidade e altura de40/80/120/160/200cm. Guarda corpo nas laterais e fundos com130cm de altura, com identificação, de capacidade máxima depessoas por módulo, conforme normas de segurança aprovadaspor entidade competente. - Marca: CM UN 1,00  0,0000     2.800,00 2.800,00
5  "Locação, instalação montagem, desmontagem e manutenção dearquibancadas em estrutura  tubular metálica, formando módulosde arquibancada, medidas: 10m lineares com 03 degraus, cadadegrau medindo 01 metro de profundidade e altura de40/80/120cm. Guarda corpo nas laterais e fundos com 130cm dealtura, com identificação, de capacidade máxima de pessoas pormódulo, conforme normas de segurança aprovadas por entidadecompetente. - Marca: CM UN 1,00  0,0000     2.000,00 2.000,00
6  "Locação, instalação montagem, desmontagem e manutenção dearquibancadas em estrutura  tubular metálica, formando módulosde arquibancada, medidas: 10m lineares com 05 degraus, cadadegrau medindo 01 metro de profundidade e altura de40/80/120/160/200cm. Guarda corpo nas laterais e fundos com130cm de altura, com identificação, de capacidade máxima depessoas por módulo, conforme normas de segurança aprovadaspor entidade competente. - Marca: CM UN 1,00  0,0000     2.200,00 2.200,00

Total do Fornecedor: 18.980,00Total Geral: 54.480,00

Lages,   24   de  Outubro   de   2017. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


