
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  1/3 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 20 de Abril de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  02/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  70/2018, Licitação nº 32/2018 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de Empresa Especializada para Locação, Criação, Confecção, Instalação, Montagem, Desmontagem e Decoração deEspaços Cenográficos para o Recanto do Pinhão e para o Espaço Cultural.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: PARA PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTARAM ENVELOPES: P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - ME(18429), LEGO FEIRAS LTDA - ME (18430).  ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES,PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES PRESENTES. EM SEGUIDA, O PREGOEIROEXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATOCONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM AS PROPOSTAS DE PREÇOS,SUBMETENDO-AS A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTESCREDENCIADOS PRESENTES, TENDO-SE PERMITIDO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA LEGO ACOMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SUA PROPOSTA NO QUE SE REFERE A DESCRIÇÃO DOS ITENS02 E 04. EM ATO SEGUINTE REALIZOU- SE A ETAPA DE LANCES.  ENCERRADA A ETAPA DE LANCES,PROCEDEU-SE A ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS LICITANTES,ATÉ ENTÃO, COM AS PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS, SUJEITANDO-A À APRECIAÇÃO PELO PREGOEIRO,PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS PRESENTES,TENDO-SE CERTIFICADO QUE AS EMPRESAS APRESENTARAM TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EMPLENA VIGÊNCIA, SENDO-AS JULGADAS HABILITADAS, FICANDO A ADJUDICAÇÃO CONDICIONADA AAPRESENTAÇÃO DO PLANO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, EM ATÉ CINCO DIAS, NA FUNDAÇÃO CULTURAL(SUBITEM 14.8.6 DO EDITAL).  COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA. NADA MAIS HAVENDO ATRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃO POR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA EAPROVADA, VAI DEVIDAMENTE ASSINADA.ItemParticipante: Especificação18429 - P. S. & LISBOA EVENTOS LTDA. - MEUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção,decoração, montagem e desmontagem de 14 (quatorze)casas cenográficas, para atividades, medindo 3x3, cadauma, 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 ejogos de chave;Fachada - fachada cenográfica, remetendo as casas demadeira, com no mínimo uma testeira de madeiraenvelhecida, rústico, acabamento imitando janelas ououtros adereços, contendo floreiras, com flores naturais eluminárias;Parte interna - deverá conter:Instalação elétrica com no mínimo duas tomadas e umponto de energia;Pórticos - 03 (três) pórticos externos e 02 (dois) internos,medindo 4m de altura por 5m de comprimento, comiluminação de LED, colorida e floreiras com flores naturaisnas bases, com a mesma identificação das casascenográficas, remetendo as casas de madeira comacabamento envelhecido, rústico.

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

Total do Participante --------> 70.500,00   _________________________



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  2/3ItemParticipante: Especificação18430 - LEGO FEIRAS LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção,decoração, montagem e desmontagem de 07 (sete) casascenográficas, para comercialização de gastronomia,medindo 5x3, cada uma, contendo:Piso - piso elevado, com acabamento em vinilico, comacesso a cadeirantes;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 x0,50m, com fechamento em toda extensão do espaço dobalcão;Porta - com abertura para parte externa, saída paracorredor dos fundos, com fechadura e jogos de chave;Fachada - em marcenaria natural, envelhecida, com barrapara fechamento dos balcões, em toda parte frontal.Fachada cenográfica, remetendo as casas de madeira,com no mínimo duas colunas de madeira envelhecida, naslaterais, uma testeira de madeira, com acabamentoenvelhecido, rústico, acabamento imitando janelas ououtros adereços, contendo floreiras, com flores naturais eluminárias;Parte interna - deverá conter:Instalação de dois pontos de água e esgoto;Instalação elétrica com no mínimo cinco tomadas e doispontos de energia;Instalação de gás, em conformidade com a legislaçãopertinente;Corredor externo - em toda a extensão das casas, fundos,para instalação dos botijões de gás, com no mínimo 1,20metro de largura, conforme as normas de segurançaexigidas pelos órgãos oficiais e na parte da frente, piso tipodeck, de no mínimo um metro de largura, com rampa deacesso nas laterais.

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

2 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção,decoração, montagem e desmontagem de 02 (duas) casascenográficas, para exposição e comercialização deartesanato, medindo 4x3, cada uma, 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 x0,50m, com fechamento em toda extensão do espaço dobalcão;Porta - com abertura para parte interna, com fechadura ejogos de chave;Fachada - em marcenaria natural, envelhecida, com barrapara fechamento dos balcões, em toda parte frontal.Fachada cenográfica, remetendo as casas de madeira,com no mínimo duas colunas de madeira envelhecida, naslaterais, uma testeira de madeira, com acabamentoenvelhecido, rústico, acabamento imitando janelas ououtros adereços, contendo floreiras, com flores naturais eluminárias;Parte interna - espaço para circulação deverá conter:Instalação elétrica com no mínimo duas tomadas e doispontos de luz;Corredor externo - em toda a extensão das casas,conforme as normas de segurança exigidas pelos órgãosoficiais, piso tipo deck, de no mínimo um metro de largura,com rampa de acesso nas laterais.

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



ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  32/2018 - PR 70/201870/201809/04/2018Folha:  3/3ItemParticipante: Especificação18430 - LEGO FEIRAS LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total3 Casas Cenográficas - locação, criação, confecção,decoração, montagem e desmontagem de 01 (uma) casacenográfica, medindo 2x2, contendo:Piso - piso elevado, com acabamento em vinilico, comacesso a cadeirantes;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 x0,50m, com fechamento em toda extensão do espaço dobalcão;Porta - com abertura para parte externa, saída paracorredor dos fundos, com fechadura e jogos de chave;Fachada - em marcenaria natural, envelhecida, com barrapara fechamento dos balcões, em toda parte frontal.Fachada cenográfica, remetendo as casas de madeira,com no mínimo duas colunas de madeira envelhecida, naslaterais, uma testeira de madeira, com acabamentoenvelhecido, rústico, acabamento imitando janelas ououtros adereços, contendo floreiras, com flores naturais eluminárias;Parte interna - deverá conter:Instalação elétrica com no mínimo uma tomada e um pontode energia;Corredor externo - em toda a extensão da casas, na parteda frente, piso tipo deck, de no mínimo um metro delargura, com rampa de acesso nas laterais.

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

Total do Participante --------> 72.090,00   _________________________Total Geral ----------------------> 142.590,00   
 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.RENO ROGERIO DE CAMARGOVANESSA DE OLIVEIRA FREITASWILLIAM SCHOENARDIE

Lages,  20  de  Abril  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 1ª SUPLENTE - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:JEAN ROMARINO LISBOA - ................................................................. - RepresentanteJOSÉ LUIZ DE QUEVEDO - ................................................................. - Representante


