
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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  1/4
       O(a)  Prefeito Municipal,  ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação emvigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 ealterações 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.: b )  Licitação Nr.:c )  Modalidade:d )  Data Homologação: e )  Objeto da Licitação

f )  Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
95/201847/2018-PRPREGÃO PRESENCIAL05/06/2018Registro de Preços destinado à Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Sonorização e Iluminação para os Eventos da Secretaria Municipal da Educação. 

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

Lages,   5   de  Junho   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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  2/4
PAULO MARCIO CISLAGHI - ME     (7000)1  "Sonorização com sistema de som completo de 03 vias com 08caixas de 800 watts em pedestais espalhados pelo local do evento; "01 microfone de lapela sem fio; "03 microfones de mão sem fio; "02 microfones com fio; "03 pedestais; "02 retornos; "02 aparelho de cd e dvd; "Rack de potências; "Mesa de som digital com 16 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento; "Filmagem com 02 câmeras Digitais e dois cinegrafistas paragravação de todo o evento, com entrega do DVD com a filmagemcompleta do evento; "Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palco comprojetor de 4500 lumens; "02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens do meio doespaço (para o pessoal do fundo); "01 notebook, caneta laser com comando mouse para a troca deprojeção; "Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco, banner´s etelões com aproximadamente 60 metros no total com sleeve,cintas, pau de carga e talhas. "Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com 12metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64 com gelatinacoloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de LED, 04 set light´s e 02elipsoidal, com técnico para manipulação; "Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts para decoraçãode malhas, hall de entrada e banner´s. "Montagem e desmontagem de painel de LED medindo no mínimo5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modelo P5mm indoor,modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5 mm real, resolução pormódulo de 960 x 720 pixels, sistema de cores RGB, consumo deenergia de 700W ou 2A por módulo, processamento dedicado viasoftware e hardware, mainpower de distribuição de energiatrifásico com neutro e terra, 01 notebook com software de controle,01 processador de imagem de vídeo e 01 operador.

SV 1,00  0,0000 10.650,00    10.650,00

2  "Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000 watts cadacaixa em andaimes de 02 metros de altura com distância de 20metros entre as torres; "02 retornos; "aparelho de cd com hino nacional e de Lages; "02 racks de potências; "mesa de som com 12 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento. SV 1,00  0,0000 1.500,00    1.500,00
3  "Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000 watts cadacaixa em andaimes de 02 metros de altura com distância de 20metros entre as torres; "02 retornos; "aparelho de cd com hino nacional e de Lages; "02 racks de potências; "mesa de som com 12 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento. SV 1,00  0,0000 1.500,00    1.500,00
4  "Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000 watts cadacaixa em andaimes de 02 metros de altura com distância de 20metros entre as torres; "02 retornos; "aparelho de cd com hino nacional e de Lages; "02 racks de potências; "mesa de som com 12 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento. SV 1,00  0,0000 1.500,00    1.500,00

Lages,   5   de  Junho   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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  3/4
PAULO MARCIO CISLAGHI - ME     (7000)5  "Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000 watts cadacaixa em andaimes de 02 metros de altura com distância de 20metros entre as torres; "02 retornos; "aparelho de cd com hino nacional e de Lages; "02 racks de potências; "mesa de som com 12 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento. SV 1,00  0,0000 1.500,00    1.500,00

6  "Sonorização com 08 PA´s de 03 vias com 5000 watts cada PApróximo ao palanque; "16 torres de caixas de som com 1000 watts cada caixa emandaime de 02 metros de altura com distância de 30 metros entreas torres com ligação de cabos balanceados com 600 metros pelaavenida; "10 rack´s de potência e no final da avenida (início do desfile)sistema de som linearraw em PA Fly de 10.000 watts; "02 microfones sem fio UHF; "02 retornos; "Aparelhos de cd com hino nacional e de Lages; "06 rack`s de potência; "mesa de som digital com 16 canais; "06 técnicos responsáveis durante todo o evento.
SV 1,00  0,0000 7.750,00    7.750,00

7  "Sonorização com sistema de som completo de 03 vias com 08caixas de 800 watts em pedestais espalhados pelo local do evento; "01 microfone de lapela sem fio; "03 microfones de mão sem fio; "02 microfones com fio; "03 pedestais; "02 retornos; "02 aparelho de cd e dvd; "Rack de potências; "Mesa de som digital com 16 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento; "Filmagem com 02 câmeras Digitais e dois cinegrafista paragravação de todo o evento, com entrega do DVD com a filmagemcompleta do evento; "Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palco comprojetor de 4500 lumens; "02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens do meio doespaço (para o pessoal do fundo); "01 notebook, caneta laser com comando mouse para a troca deprojeção; "Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco, banner´s etelões com aproximadamente 60 metros no total com sleeve,cintas, pau de carga e talhas. "Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com 12metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64 com gelatinacoloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de LED, 04 set light´s e 02elipsoidal, com técnico para manipulação; "Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts para decoraçãode malhas, hall de entrada e banner´s. "Montagem e desmontagem de painel de LED medindo no mínimo5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modelo P5mm indoor,modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5 mm real, resolução pormódulo de 960 x 720 pixels, sistema de cores RGB, consumo deenergia de 700W ou 2ª por módulo, processamento dedicado viasoftware e hardware, mainpower de distribuição de energiatrifásico com neutro e terra, 01 notebook com software de controle,01 processador de imagem de vídeo e 01 operador.

SV 1,00  0,0000 7.100,00    7.100,00

Lages,   5   de  Junho   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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  4/4
PAULO MARCIO CISLAGHI - ME     (7000)8  "Sonorização com sistema de som completo de 03 vias com 08caixas de 800 watts em pedestais espalhados pelo local do evento; "01 microfone de lapela sem fio; "03 microfones de mão sem fio; "02 microfones com fio; "03 pedestais; "02 retornos; "02 aparelho de cd e dvd; "Rack de potências; "Mesa de som digital com 16 canais; "02 técnicos responsáveis durante todo o evento; "Filmagem com 02 câmeras Digitais e dois cinegrafistas paragravação de todo o evento, com entrega do DVD com a filmagemcompleta do evento; "Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palco comprojetor de 4500 lumens; "02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens do meio doespaço (para o pessoal do fundo); "01 notebook, caneta laser com comando mouse para a troca deprojeção; "Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco, banner´s etelões com aproximadamente 60 metros no total com sleeve,cintas, pau de carga e talhas. "Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com 12metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64 com gelatinacoloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de LED, 04 set light´s e 02elipsoidal, com técnico para manipulação; "Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts para decoraçãode malhas, hall de entrada e banner´s. "Montagem e desmontagem de painel de LED medindo no mínimo5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modelo P5mm indoor,modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5 mm real, resolução pormódulo de 960 x 720 pixels, sistema de cores RGB, consumo deenergia de 700W ou 2ª por módulo, processamento dedicado viasoftware e hardware, mainpower de distribuição de energiatrifásico com neutro e terra, 01 notebook com software de controle,01 processador de imagem de vídeo e 01 operador.

SV 1,00  0,0000 7.100,00    7.100,00

Total do Fornecedor: 38.600,00Total Geral: 38.600,00

Lages,   5   de  Junho   de   2018. ----------------------------------------------------------------------ANTONIO CERONPREFEITO MUNICIPAL


