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MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PROCESSO 32/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2021 – PML

ATA Nº 02/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2021, às 12:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a
Equipe de Apoio, para dar continuidade aos trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº
27/2021, que tem por objeto o Aquisição de Materiais e Equipamentos para Melhorias,
Conservação e Manutenção da Sinalização de Trânsito, para atender as necessidades da
Diretoria de Trânsito – DIRETRAN. Aberta a sessão, certificou-se que, conforme pareceres

anexos, exarados pela Secretaria Requerente, as empresas I.C.D., SINASC e SOMA
apresentaram amostras, atendendo as exigências editalícias, razão pela qual adjudica-se-lhe os
respectivos lotes nos termos da Ata nº 01/2021. Já as empresas G2 e TINPAVI não
apresentaram amostras, ficando por conseguinte, desclassificadas. Ante o exposto, os lotes até
então vencidos pelas empresas desclassificadas, passam para as respectivas segundas
classificadas, com os valores, após a negociação:
 ITEM 16 – SINASC – R$ 21.397,98
 ITEM 21 – WILLIAN LAMPERTI – R$ 64.983,00
Os lotes 10, 17, 18, 19 e 20 ficam fracassados por não haver segundas classificadas para
serem convocadas. Em seguida, efetuou-se a análise da documentação de habilitação da
empresa WILLIAN LAMPERTI, certificando-se que atende as exigências editalícias, sendo-a
considerada habilitada. Às 13:50 horas, concedeu-se o prazo para manifestação da intenção de
recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido. Ressalta-se que a adjudicação dos
lotes 16 e 21, fica condicionada ao parecer da Secretaria acerca das amostras, nos termos da
alínea “b” do subitem 5.8.4 do edital. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por
encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.
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