PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 32/2017 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

79/2017
79/2017
25/04/2017

Folha: 1/3

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.:
79/2017
b ) Licitação Nr.:
32/2017-PR
c ) Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
d ) Data Homologação: 25/05/2017
de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Sonorização, Iluminação,
e ) Objeto da Licitação Contratação
Telões, Estandes, Tendas e Banheiros Químicos para o Recanto do Pinhão, que acontecerá no Calçadão da
Praça João Costa, no período de 03 a 18 de junho de 2017, antes e durante a realização da 29ª Festa
Nacional do Pinhão, em conformidade com o Anexo II - Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante deste Edital.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):Unid.

Quantidade Descto (%)

(em Reais R$)

Preço Unitário

Total do Item

21.480,00

21.480,00

LOTE: 1

LEGO FEIRAS LTDA - ME (18430)
1 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PORTE 1:
"01 mesa digital com 48 canais de entrada, 24 canais de saída
com equalizador gráfico;
"Sistema de Sonorização Line Array, composto por 6 caixas
tree-way por lado, 6 caixas de sub Grave com 2 falantes de 18"
cada, por lado;
"Sistema de amplificação com 02 racks de potência com 4
amplificadores classe D;
"01 processador digital com 4 entradas e 8 saídas;
"01 multi cabo de 48 canais de entrada, transformador de fase
por canal com comprimento mínimo de 60 metros;
" 01 multi cabo de sinal de 12 vias com comprimento mínimo de
60 metros para o processamento;
"Main Power trifásico de 63 amperes por fase, regulador de
tensão, voltímetro e amperímetro;
"Sistema de comunicação entre P.A. e Monitor; Sistema com 10
monitores passivos two-way com 02 falantes de 12"e 1 Drive cada;
"Side Fill composto por 2 caixas tree- wayde alta frequência e 2

de sub grave com falantes de 18" por lado;
" Sistema de amplificação para alimentação do Side Fill composto
por 01 Rack com 4 amplificadores Classe D, potência mínima de
1000 watts por canal;
"Main Power trifásico de 125 ampères por fase, regulador de
tensão, voltímetro, amperímetro e transformador isolador de 5.000
watts para alimentação;
"Microfones com pedestais, microfones sem fio, direct box, sub
Snake com multi pinos, 01 Operador técnico. - Marca: LEGO

Lages, 25 de Maio de 2017.

UN

1,00

0,0000

Total do Fornecedor:

21.480,00
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PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 2
SILVA & SILVA ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME (19984)
2 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PORTE 1:

"Set Lights, LED3w, Minibrutt 6X650w, Ground Suporte Treliças,
Mesa DMX Digital 48 Canais, Rack Dimmer 24 Canais DMX
Digital, Mesa Controladora DMX, 12 Moving Head 575,
Elipsoidais, Cabos e Conexões;
02 (dois) Técnicos Som e Luz, cumprindo as normas de
segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina,
descritas nas instruções normativas por ele publicadas.

UN

1,00

0,0000

11.950,00

Total do Fornecedor:

11.950,00

11.950,00

LOTE: 3
PAULO MARCIO CISLAGHI (7000)
3 LOCAÇÃO DE TELÕES E SERVIÇOS DE REGISTRO E
TRANSMISSÃO DE IMAGES, com equipe técnica à disposição,
para possíveis manutenções conforme as necessidades, durante
os horários de funcionamento:
"Locação de telão com no mínimo 200 polegadas e com projetor
de no mínimo 4.500 ansilumens, filmagem simultânea.

UN

1,00

0,0000

9.900,00

Total do Fornecedor:

9.900,00

9.900,00

LOTE: 4
LEGO FEIRAS LTDA - ME (18430)
4 LOCAÇÃO DE ESTANDES - TIPO 1:

"Locação de 07 ESTANDES, com montagem e desmontagem de
estandes medindo 5,00m x 3,00m;
"Com paredes auto sustentadas em sistema octanorme
(travessas e montantes em alumínio anodizado);
"Chapas de TS branco ou similar, medindo 1,00m de largura por
2,20m de altura;
"Testeira em toda extensão frontal, portas (abrindo p/ fora),
perlogado e com forro para toda a área.
" Piso regulado com viariável entre 10cm e 40cm, com estrutura
de ferro ou similar revestido de chapa de compensado
naval20mm x 1mm, com acesso a cadeirantes.
"Coberto com manta plástica antiderrapante em cores claras, ou
carpete tipo fademac, a depender do tipo de evento.
"Balcão em sistema octanorme (travessas e montantes em
alumínio anodizado), com chapas de TS medindo 1,00m x1,00m
x0,50m;
"Fechamento em chapas TS do espaço do balcão.
"Instalação de parte elétrica nos estandes, com 02 lâmpadas e 08
tomadas em cada estande, com tomadas de 20 amperes ligadas
a rede de alimentação com fio PP espessura 4,5 mm.
5 LOCAÇÃO DE ESTANDES - TIPO 03
"Locação de 03 ESTANDES, com montagem e desmontagem de
03 estandes medindo 3,00m x 6,00m;
"Com paredes auto sustentadas em sistema octanorme
(travessas e montantes em alumínio anodizado), com chapas de
TS branco ou similar, medindo 1,00m de largura por 2,20m de
altura;
"Com forro, testeira em toda extensão frontal;
"Portas

UN

1,00

0,0000

9.172,8316

9.172,83

UN

1,00

0,0000

5.305,2061

5.305,21

(abrindo p/ fora), perlogado e com forro para toda a área;

Piso regulado com viariável entre 10cm e 40cm, com estrutura de
ferro ou similar, revestido de chapa de compensado naval 20mm,
2,00mx1,00 e com acesso a cadeirantes, forrado com carpete na
cor grafite em todos os stands, balcão em sistema octanorme
(travessas e montantes em alumínio anodizado), com chapas de
TS medindo 1,00m x1,00m x 0,50m, com fechamento em chapas
TS do espaço do balcão.
"Instalação de parte elétrica nos estandes, com 02 lâmpadas e 04
tomadas em cada estande, com tomadas de 20 amperes ligadas
a rede de alimentação com fio PP espessura 4,5 mm.

"

Lages, 25 de Maio de 2017.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
LOTE: 4
LEGO FEIRAS LTDA - ME (18430)
6 LOCAÇÃO DE ESTANDES - TIPO 04

"Locação com montagem e desmontagem de 01 estande medindo
20,00m x18,00m, com 10 salas;
"Com portas individuais com paredes auto sustentadas em
sistema octanorme (travessas e montantes em alumínio
anodizado);
"Com chapas de TS branco, perlogado e com forro para
algumas áreas;
"Medindo 1,00m de largura por 2,20m de altura com piso vinílico
para uso de Ambulatório Médico

UN

1,00

0,0000

8.021,9624

Total do Fornecedor:

8.021,96

22.500,00

LOTE: 5
LEGO FEIRAS LTDA - ME (18430)
7 LOCAÇÃO DE TENDAS:
"Locação de 07 TENDAS, com montagem e desmontagem de
tendas;
"Com fechamentos laterais de 5,00m x5,00m;
"Com 02 metros altura em seus pés de sustentação;
"Cobertura do tipo pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo
galvanizado, para uso do público em geral.

UN

1,00

0,0000

6.140,00

Total do Fornecedor:

6.140,00

6.140,00

LOTE: 6
BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME (14032)
8 LOCAÇÃO DE BANHEIROS:
"Locação de 06 (seis) banheiros químicos individuais, portáteis,
com montagem, manutenção diária e desmontagem;
"Em polietileno ou material similar, com teto translúcido,
dimensões mínimas de 1,10m de frente x 1,10m de fundo x
2,10 de altura;
"Composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico,
fechamento com identificação de ocupado, para uso do
público em geral;
"Com fornecimentode material;
"Com identificação masculino e feminino.
9 LOCAÇÃO DE BANHEIROS PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
"Locação de 02 (dois) banheiros químicos individuais, portáteis,
com montagem, manutenção diária e desmontagem;
"Em polietileno ou material similar, com teto translúcido,
dimensões padrões, que permitam a movimentação de cadeiras
de rodas do usuários no interior do banheiro, composto de todos
os equipamentos e acessórios de segurança que atendam as
exigências previstas em normas técnicas;
"Composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico,
fechamento com identificação de ocupado, para uso do
público em geral;
"Com fornecimentode material;

Com identificação masculino e feminino.

UN

1,00

0,0000

8.798,1713

8.798,17

UN

1,00

0,0000

7.751,8287

7.751,83

"

Lages, 25 de Maio de 2017.

Total do Fornecedor:
Total Geral:

16.550,00
88.520,00

---------------------------------------------------------------------ANTONIO CERON
PREFEITO MUNICIPAL

