
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.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  1/4

O(a) Pregoeiro(a), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislaçao em vigor, especialmente pela Lei nº 10.520/2006  e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, em consonância com a Ata,delibera:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:a )  Processo Nr.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
70/201832/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL14/05/2018Contratação de Empresa Especializada para Locação, Criação, Confecção, Instalação, Montagem, Desmontagem e Decoração de Espaços Cenográficos para o Recanto do Pinhão e para o Espaço Cultural.

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário(em Reais R$) Total do Item 

Lages,   14   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



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.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  2/4

LEGO FEIRAS LTDA - ME     (18430)1 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção, decoração,montagem e desmontagem de 07 (sete) casas cenográficas, paracomercialização de gastronomia, medindo 5x3, cada uma,contendo:Piso - piso elevado, com acabamento em vinilico, com acesso acadeirantes;Paredes - divisórias em TS estrutural, na cor branca;Teto - com forro em chapas em TS estrutura, na cor branca;Balcão - em TS estrutural, medindo 1,00m x 1,00m x 0,50m, comfechamento em toda extensão do espaço do balcão;Porta - com abertura para parte externa, saída para corredor dosfundos, com fechadura e jogos de chave;Fachada - em marcenaria natural, envelhecida, com barra parafechamento dos balcões, em toda parte frontal. Fachadacenográfica, remetendo as casas de madeira, com no mínimoduas colunas de madeira envelhecida, nas laterais, uma testeirade madeira, com acabamento envelhecido, rústico, acabamentoimitando janelas ou outros adereços, contendo floreiras, comflores naturais e luminárias;Parte interna - deverá conter:Instalação de dois pontos de água e esgoto;Instalação elétrica com no mínimo cinco tomadas e dois pontos deenergia;Instalação de gás, em conformidade com a legislação pertinente;Corredor externo - em toda a extensão das casas, fundos, parainstalação dos botijões de gás, com no mínimo 1,20 metro delargura, conforme as normas de segurança exigidas pelos órgãosoficiais e na parte da frente, piso tipo deck, de no mínimo ummetro de largura, com rampa de acesso nas laterais.

CJT 1,00  0,0000 58.000,00    58.000,00

Lages,   14   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



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.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  3/4

LEGO FEIRAS LTDA - ME     (18430)2 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção, decoração,montagem e desmontagem de 02 (duas) casas cenográficas, paraexposição e comercialização de artesanato, medindo 4x3, cadauma, contendo:Piso - piso elevado, com acabamento em vinilico;Paredes - divisórias em TS estrutural, na cor branca;Teto - com forro em chapas brancas;Balcão - em TS estrutural, medindo 1,00m x 1,00m x 0,50m, comfechamento em toda extensão do espaço do balcão;Porta - com abertura para parte interna, com fechadura e jogos dechave;Fachada - em marcenaria natural, envelhecida, com barra parafechamento dos balcões, em toda parte frontal. Fachadacenográfica, remetendo as casas de madeira, com no mínimoduas colunas de madeira envelhecida, nas laterais, uma testeirade madeira, com acabamento envelhecido, rústico, acabamentoimitando janelas ou outros adereços, contendo floreiras, comflores naturais e luminárias;Parte interna - espaço para circulação deverá conter:Instalação elétrica com no mínimo duas tomadas e dois pontos deluz;Corredor externo - em toda a extensão das casas, conforme asnormas de segurança exigidas pelos órgãos oficiais, piso tipodeck, de no mínimo um metro de largura, com rampa de acessonas laterais.

CJT 1,00  0,0000 11.890,00    11.890,00

3 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção, decoração,montagem e desmontagem de 01 (uma) casa cenográfica,medindo 2x2, contendo:Piso - piso elevado, com acabamento em vinilico, com acesso acadeirantes;Paredes - divisórias em TS estrutural, na cor branca;Teto - com forro em chapas em TS estrutura, na cor branca;Balcão - em TS estrutural, medindo 1,00m x 1,00m x 0,50m, comfechamento em toda extensão do espaço do balcão;Porta - com abertura para parte externa, saída para corredor dosfundos, com fechadura e jogos de chave;Fachada - em marcenaria natural, envelhecida, com barra parafechamento dos balcões, em toda parte frontal. Fachadacenográfica, remetendo as casas de madeira, com no mínimoduas colunas de madeira envelhecida, nas laterais, uma testeirade madeira, com acabamento envelhecido, rústico, acabamentoimitando janelas ou outros adereços, contendo floreiras, comflores naturais e luminárias;Parte interna - deverá conter:Instalação elétrica com no mínimo uma tomada e um ponto deenergia;Corredor externo - em toda a extensão da casas, na parte dafrente, piso tipo deck, de no mínimo um metro de largura, comrampa de acesso nas laterais.

UN 1,00  0,0000 2.200,00    2.200,00

Total do Fornecedor: 72.090,00Lages,   14   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL



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.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  4/4

P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME     (18429)4 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção, decoração,montagem e desmontagem de 14 (quatorze) casas cenográficas,para atividades, medindo 3x3, cada uma, contendo:Piso - piso em forração cinza, retardante, anti chamas, comacesso a cadeirantes;Paredes - divisórias em TS estrutural, na cor branca;Teto - com forro em chapas em TS estrutura, na cor branca;Porta - com abertura para parte interna,  com fechadura e jogos dechave;Fachada - fachada cenográfica, remetendo as casas de madeira,com no mínimo uma testeira de madeira envelhecida, rústico,acabamento imitando janelas ou outros adereços, contendofloreiras, com flores naturais e luminárias;Parte interna - deverá conter:Instalação elétrica com no mínimo duas tomadas e um ponto deenergia;Pórticos - 03 (três) pórticos externos e 02 (dois) internos, medindo4m de altura por 5m de comprimento, com iluminação de LED,colorida e floreiras com flores naturais nas bases, com a mesmaidentificação das casas cenográficas, remetendo as casas demadeira com acabamento envelhecido, rústico.

CJT 1,00  0,0000 70.500,00    70.500,00

Total do Fornecedor: 70.500,00Total Geral: 142.590,00

Lages,   14   de  Maio   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


