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PROCESSO 109/2019                 CONCORRÊNCIA 06/2019 – PML 
ATA 03/2020 

 
Gaby Produções LTDA 
Angela Beatriz da Costa Salomão EIRELI 
 
Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2020, às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente 
de Licitações, com a finalidade precípua de realizar o recebimento do envelope com a nova documentação de 
habilitação das empresas participantes da presente Concorrência destinada à Contratação de Empresa 
Especializada para Organização e Exploração da Festa Nacional do Pinhão, com o objetivo de produção, 
promoção de espetáculos artísticos e a realização integral de eventos culturais, empregando os bens públicos a 
ela afetos. Declarada aberta a sessão, fez-se presente a empresa Angela Beatriz da Costa Salomão EIRELI, através de 
seu representante credenciado Jonatas Padilha da Silva Pors. Prosseguindo, efetuou-se a abertura do envelope com 
a documentação de habilitação da única empresa participante presente, constituída em 80 folhas numeradas, 
submetendo-a, com simultaneidade, a rubrica pelos Membros da Comissão e disponibilizada ao representante 
credenciado presente para aferição e rubrica. Em ato contínuo, em considerando a complexidade e a amplitude 
dos documentos apresentados pela empresa participante, a Comissão, no uso das faculdades que os termos 
descritos no subitem 16.2 do Edital lhe confere, delibera pela suspensão temporária desta fase para, internamente, 
realizar a conferência da documentação apresentada e submetê-la a apreciação e parecer pelos responsáveis 
técnicos da Secretaria requerente, ficando condicionada à conclusão dos trabalhos desta fase a divulgação do 
resultado, via e-mail e no site da Prefeitura. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a presente 
Ata será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lages, e encaminhada às Licitantes, por e-mail, 
para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, que a lei lhes confere para 
interposição de recurso administrativo, consoante o disposto na alínea “a”, inciso “I” do art. 109, da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares. Colocada a palavra livre, não a foi usada. 

Nada mais havendo a tratar, deu-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que depois de lida 
e aprovada, vai devidamente assinada. 
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