
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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  1/5 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Junho de 2018, às 09:00 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  95/2018, Licitação nº 47/2018 - 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:
Registro de Preços destinado à Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Sonorização e Iluminação para os Eventos daSecretaria Municipal da Educação.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  1/2018    (Sequência: 1)
Parecer da Comissão: PARA PARTICIPAR DO CERTAME APRESENTOU ENVELOPES A EMPRESA: PAULO MARCIO CISLAGHI - ME(7000). ANTECEDENDO O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, PROCEDEU-SE O CREDENCIAMENTO DO ÚNICOREPRESENTANTE PRESENTE.  EM SEGUIDA, O PREGOEIRO EXPÔS OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARAO JULGAMENTO DO PRESENTE PREGÃO. EM ATO CONTÍNUO, PROCEDEU-SE A ABERTURA DO ENVELOPECOM A PROPOSTA DE PREÇOS, SUBMETENDO-A A AFERIÇÃO PELO PREGOEIRO, PELO REPRESENTANTEPRESENTE E PELA EQUIPE DE APOIO, SENDO-A ACEITA. EM ATO SEGUINTE REALIZOU- SE A ETAPA DELANCES TENDO-SE NEGOCIADO DIRETAMENTE COM O REPRESENTANTE. ENCERRADA A ETAPA DELANCES, PROCEDEU-SE A ABERTURA DO ENVELOPE COM A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOLICITANTE, SUJEITANDO-A À APRECIAÇÃO PELO PREGOEIRO E PELOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO,TENDO-SE CERTIFICADO QUE A EMPRESA APRESENTOU TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM PLENAVIGÊNCIA, SENDO-A ACEITA, RAZÃO PELA QUAL, ADJUDICA-SE-LHES OS ITENS, OBJETOS DESTE PREGÃO.COLOCADA A PALAVRA LIVRE, NÃO A FOI USADA. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR-SE, DEU-SE A SESSÃOPOR ENCERRADA LAVRANDO A PRESENTE ATA, QUE DEPOIS DE LIDA E APROVADA, VAI DEVIDAMENTEASSINADA.ItemParticipante: Especificação7000 - PAULO MARCIO CISLAGHI - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1  "Sonorização com sistema de som completo de 03 vias com08 caixas de 800 watts em pedestais espalhados pelo localdo 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 cinegrafistaspara gravação de todo o evento, com entrega do DVD coma filmagem completa do evento; "Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palcocom projetor de 4500 lumens; "02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens domeio do espaço (para o pessoal do fundo); "01 notebook, caneta laser com comando mouse para atroca de projeção; "Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco,banner´s e telões com aproximadamente 60 metros no totalcom sleeve, cintas, pau de carga e talhas. "Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com12 metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64com gelatina coloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de LED,04 set light´s e 02 elipsoidal, com técnico para manipulação; "Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts paradecoração de malhas, hall de entrada e banner´s. "Montagem e desmontagem de painel de LED medindo nomínimo 5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modeloP5mm indoor, modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5 mmreal, resolução por módulo de 960 x 720 pixels, sistema decores RGB, consumo de energia de 700W ou 2A pormódulo, processamento dedicado via software e hardware,mainpower de distribuição de energia trifásico com neutro eterra, 01 notebook com software de controle, 01processador de imagem de vídeo e 01 operador.

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



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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  2/5ItemParticipante: Especificação7000 - PAULO MARCIO CISLAGHI - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total2  "Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000watts cada caixa em andaimes de 02 metros de altura comdistância de 20 metros 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 1000watts cada caixa em andaimes de 02 metros de altura comdistância de 20 metros 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 1000watts cada caixa em andaimes de 02 metros de altura comdistância de 20 metros 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   
5  "Sonorização com 10 pontos de caixas de som de 1000watts cada caixa em andaimes de 02 metros de altura comdistância de 20 metros 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 cadaPA próximo ao palanque; "16 torres de caixas de som com 1000 watts cada caixaem andaime de 02 metros de altura com distância de 30metros entre as torres com ligação de cabos balanceadoscom 600 metros pela avenida; "10 rack´s de potência e no final da avenida (início dodesfile) sistema de som linearraw em PA Fly de 10.000watts; "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   
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  3/5ItemParticipante: Especificação7000 - PAULO MARCIO CISLAGHI - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total7  "Sonorização com sistema de som completo de 03 vias com08 caixas de 800 watts em pedestais espalhados pelo localdo 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 afilmagem completa do evento; "Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palcocom projetor de 4500 lumens; "02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens domeio do espaço (para o pessoal do fundo); "01 notebook, caneta laser com comando mouse para atroca de projeção; "Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco,banner´s e telões com aproximadamente 60 metros no totalcom sleeve, cintas, pau de carga e talhas. "Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com12 metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64com gelatina coloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de LED,04 set light´s e 02 elipsoidal, com técnico para manipulação; "Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts paradecoração de malhas, hall de entrada e banner´s. "Montagem e desmontagem de painel de LED medindo nomínimo 5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modeloP5mm indoor, modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5 mmreal, resolução por módulo de 960 x 720 pixels, sistema decores RGB, consumo de energia de 700W ou 2ª pormódulo, processamento dedicado via software e hardware,mainpower de distribuição de energia trifásico com neutro eterra, 01 notebook com software de controle, 01processador de imagem de vídeo e 01 operador.

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



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.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  4/5ItemParticipante: Especificação7000 - PAULO MARCIO CISLAGHI - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8  "Sonorização com sistema de som completo de 03 vias com08 caixas de 800 watts em pedestais espalhados pelo localdo 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 cinegrafistaspara gravação de todo o evento, com entrega do DVD coma filmagem completa do evento; "Projeção com 02 telões de 4x3 metros ao lado do palcocom projetor de 4500 lumens; "02 telões de 3x3 metros com projetor de 4500 lumens domeio do espaço (para o pessoal do fundo); "01 notebook, caneta laser com comando mouse para atroca de projeção; "Estrutura de alumínio (treliças) para fundo do palco,banner´s e telões com aproximadamente 60 metros no totalcom sleeve, cintas, pau de carga e talhas. "Iluminação elevada fixada em estrutura de alumínio com12 metros de treliça Q30 e contendo 12 canhões. Par 64com gelatina coloridas, 04 mini Brut´s, 02 moving de LED,04 set light´s e 02 elipsoidal, com técnico para manipulação; "Iluminação com 24 canhões de LED de 3 watts paradecoração de malhas, hall de entrada e banner´s. "Montagem e desmontagem de painel de LED medindo nomínimo 5,00 mt de largura x 3,00 mt de altura, modeloP5mm indoor, modelos de 1,024 x 0,768 com dotpitch 5 mmreal, resolução por módulo de 960 x 720 pixels, sistema decores RGB, consumo de energia de 700W ou 2ª pormódulo, processamento dedicado via software e hardware,mainpower de distribuição de energia trifásico com neutro eterra, 01 notebook com software de controle, 01processador de imagem de vídeo e 01 operador.

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

Total do Participante --------> 38.600,00   _________________________Total Geral ----------------------> 38.600,00   
 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 CAMARGOJANAINA MARTINS MACHADO Lages,  4  de  Junho  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 2ª SUPLENTE
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  47/2018 - PR 95/201895/201814/05/2018Folha:  5/5 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:PAULO MARCIO CISLAGHI - ................................................................. - Representante


