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MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 197/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192/2021 – PML
ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2021, às 14:00 horas, reuniram-se a
Pregoeira e a Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº
192/2021, que tem por objeto o Contratação de empresa especializada no fornecimento
completo de SISTEMAS PROFISSIONAIS DE SONORIZAÇÃO MECÂNICA E
ARTÍSTICA;
ILUMINAÇÃO
ARTÍSTICA,
ILUMINAÇÃO
CÊNICA
E
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS - Praça João Ribeiro e Largo da Catedral,
contemplando todas as necessidades de mobilização física, bem como recursos humanos
profissionais para a execução de serviços especializados técnicos e operacionais de
projeto executivo, montagem, manutenção e desmontagem, laudos técnicos e
aterramento durante a realização do NATAL FELICIDADE - 2021, que acontecerá no
Município de Lages, no período de 03 a 23 de dezembro, realizado através do Portal de
Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão,
certificou-se que, de acordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do
presente Processo Licitatório, as empresas constantes da “Lista de Licitantes Credenciados”,
anexa. Apresentou proposta a empresa: LGP PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Pela
análise, certificou-se que a empresa atende as exigências editalícias, sendo-a considerada
classificada. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao “Cadastro de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS”, não se tendo verificado nenhum registro negativo da empresa. No
horário agendado, deu-se início a etapa competitiva. Encerrada a etapa de lances, em
conformidade com o subitem 8.9 foi aberta a fase negociação e, concluída esta fase, revelouse a classificação: LGP – valor global R$ 309.000,00. Ato contínuo, concedeu-se prazo para
envio da proposta readequada. Face ao recebimento adiantado da proposta readequada e,
havendo apenas uma participante para o certame, o prazo foi encerrado para celeridade do
processo. Após análise dos documentos, certificou-se que a empresa apresentou todos os
documentos exigidos e em plena vigência, sendo-a considerada habilitada. As 15:45 horas foi
aberto o prazo para intenção de recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido,
razão pela qual, adjudica-se os item à vencedora. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão
por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.
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