
ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  1/8 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 6 de Junho de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  6631/2016, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  81/2017, Licitação nº 31/2017 - 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:

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para a locação com montagem edesmontagem de Pavilhões, Tendas, Tablado, Carpete, Palco, Arquibancada,  Bilheteria , Estandes, Balcão, Divisórias, Linóleo e Gradilpara os Eventos: LOTE 01 Schroederfest 2017 e LOTE 02 Eventos Diversos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  52/2017    (Sequência: 1)



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  2/8Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com os representantes das empresas para abertura dalicitação.  Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios doEstado de Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município deSchroeder/SC.  Apresentaram envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos paracredenciamento as empresas BELLOS EVENTOS LTDA. - EPP, L.J.V. EVENTOS LTDA. - ME, MANI SOM E LUZLTDA. - EPP, BROCCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. - EPP, MRXORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA. - ME, CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPP, FERNANDAJANTSCH REIS - ME, LEGO FEIRAS LTDA. - ME, STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA. - EPP, HB SONORIZAÇÃOE EVENTOS EIRELI - ME e BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA. - ME devidamenteprotocolados no horário e data determinado no edital.  Depois de rubricados os envelopes, bem como os documentospara o credenciamento, constatando-se que os representantes das empresas BELLOS EVENTOS LTDA. - EPP, MANISOM E LUZ LTDA. - EPP, MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA. - ME, FERNANDA JANTSCHREIS - ME, LEGO FEIRAS LTDA. - ME, STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA. - EPP e BOSSO ALUGUEL DEPALCOS E COBERTURAS LTDA. - ME estão credenciados para a licitação. Pois apresentaram a documentação parao credenciamento de acordo com o edital.  Constatou-se que a empresa L.J.V. EVENTOS LTDA. - ME apresentoucertidão simplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital sendo esta de 26 de abril de2017 este documento é exigido no edital no item 4.1.3, sendo assim o representante da empresa L.J.V. EVENTOSLTDA. - ME não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase do credenciamento.Constatou-se que a empresa BROCCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. -EPP apresentou certidão simplificada com data superior a exigida no edital  sendo esta de  02 de maio de 2017, eapresentou a certidão simplificada emitida pela junta comercial sem código de autenticidade para verificação daautenticidade na internet este documento é exigido no edital no item 4.1.3 e deve ser apresentado de acordo com oedital no item 4.1.3.1, sendo assim o representante da empresa BROCCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. - EPP não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do editalna fase do credenciamento.  Constatou-se que a empresa CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPP apresentoucertidão simplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital sendo esta de 18 de abril de2017 este documento é exigido no edital no item 4.1.3, sendo assim o representante da empresa CASA MOREIRAEVENTOS LTDA. - EPP não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase docredenciamento.  Constatou-se que a empresa HB SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME apresentou certidãosimplificada emitida pela junta comercial com data superior a exigida no edital sendo esta de 25 de abril de 2017 estedocumento é exigido no edital no item 4.1.3, sendo assim o representante da empresa HB SONORIZAÇÃO EEVENTOS EIRELI - ME não está credenciado, pois não cumpriu com as exigências do edital na fase docredenciamento.  Foram abertos o envelope das propostas comerciais das empresas BELLOS EVENTOS LTDA. -EPP, L.J.V. EVENTOS LTDA. - ME, MANI SOM E LUZ LTDA. - EPP, BROCCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. - EPP, MRX ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA. - ME,CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPP, FERNANDA JANTSCH REIS - ME, LEGO FEIRAS LTDA. - ME,STANISÇUASKI PRODUÇÕES LTDA. - EPP, HB SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME e BOSSO ALUGUELDE PALCOS E COBERTURAS LTDA. - ME.  Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após encerramentodos lances registrados resultaram vencedoras as empresas conforme segue ata de lances.   Constatando vencedora aempresa MANI SOM E LUZ LTDA. - EPP para o lote 01, sendo aberto o envelope de habilitação da licitantevencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição paraexame e rubricação. Constatando que a empresa MANI SOM E LUZ LTDA. - EPP apresentou CND municipal vencidaem 09/05/2017 este documento é exigido no edital no item 7.1.3 em se tratando de empresa EPP a CND foiconsultada no site do município e tirada uma nova CND válida e anexada ao processo, sendo assim a empresa MANISOM E LUZ LTDA. - EPP apresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim habilitada.   Orepresentante da empresa MANI SOM E LUZ LTDA. - EPP pede desclassificação do lote 02 por ter cotados os valoresdos itens errados.   Constatando vencedora a empresa L.J.V. EVENTOS LTDA. - ME para o lote 02, sendo aberto oenvelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe deapoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa L.J.V. EVENTOS LTDA. - MEnão apresentou certidão simplificada documento exigido no edital no item 7.1.11 sendo que este documento não foiapresentado de acordo com o edital na fase do credenciamento, não apresentou os documentos exigidos no edital nositens 7.1.15, 7.1.18, 7.1.21, 7.1.22, 7.1.22, 7.1.23 e apresentou o documento exigido no item 7.1.19 sem autenticação, sendo assim a empresa L.J.V. EVENTOS LTDA. - ME não apresentou a documentação de acordo com o edital,resultando assim inabilitada. Diante do exposto será passado o item para a segunda colocada a empresa BELLOSEVENTOS LTDA. - EPP sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foramrubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando quea empresa BELLOS EVENTOS LTDA. - EPP não apresentou os documentos exigidos no edital nos itens 7.1.18 e7.1.22 sendo assim a empresa BELLOS EVENTOS LTDA. - EPP não apresentou a documentação de acordo com oedital, resultando assim inabilitada. Diante do exposto será passado para o lote 02 para a empresa terceira colocadaHB SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujosdocumentos foram rubricados pela pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame erubricação. Constatando que a empresa HB SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME não apresentou certidãosimplificada documento exigido no edital no item 7.1.11 sendo que este documento não foi apresentado de acordocom o edital na fase do credenciamento sendo assim a empresa HB SONORIZAÇÃO E EVENTOS EIRELI - ME nãoapresentou a documentação de acordo com o edital, resultando assim inabilitada. Foi cancelado o lote 02 por nãohaver mais participantes habilitados.  O representante da empresa CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPPmanifesta a intenção de recurso devido falta de ART de cargo e função de engenheiro elétrico não apresentouengenheiro mecânico ou civil falta de acervo técnico de aterramento falta de acervo técnico de instalação elétrica.   Orepresentante da empresa FERNANDA JANTSCH REIS - ME manifesta a intenção de recurso devido falta de ART decargo e função de engenheiro elétrico não apresentou engenheiro mecânico ou civil falta de acervo técnico deaterramento falta de acervo técnico de instalação elétrica.   Serão devolvidos os envelopes de habilitação dasempresas BROCCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. - EPP, MRXORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E COMÉRCIO LTDA. - ME, LEGO FEIRAS LTDA. - ME, STANISÇUASKIPRODUÇÕES LTDA. - EPP e BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA. - ME.  Diante do expostoabre-se prazo recursal de acordo com a lei 10520/2002, encerra-se a sessão e pede-se que seja entregue cópia daata aos participantes presentes.



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  3/8LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13168 - MANI SOM E LUZ LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Locação com montagem e desmontagem de Tendas emperfeitas condições - Tipo Pirâmides (Modelo Chapéu deBruxa) com 100m2, 10X10, medindo 10 metros deLargura por 10 de profundidade, calhas para escoamentoda água pelos pés, com pé direito de 4 metros de alturaem ferro ou Alumínio treliçado com no mínimo 20x20x400,cobertura em lonas brancas anti-chama e antí UV. Incluso4 fechamentos laterais em lonas brancas outransparentes e também 4 pés de aumento a critério dacomissão organizadora do evento. Deverão serinstalados: aterramento da estrutura metálica, 1 ponto deiluminação no centro de cada tenda (atendendo orequisito mínimo: Pendente transparente em Acrílico 12",lâmpada LED 40 W e utilização de cabo PP 2x1,5mmpara a ligações elétricas). Tudo deverá estar de acordocom as normas de segurança aprovada pelo BombeirosMilitares. A empresa deverá apresentar ART da estrutura(montagem e desmontagem), assinada por engenheirocivil ou mecânico, ART das instalações elétricas eaterramento assinada por engenheiro eletricista,devidamente conferida pelo Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada,as quais deverão ser entregues até 30 dias antes do iníciodo evento.

UN 27,00  Alutend/sansuy 0,0000 928,00    25.056,00   

2 Locação com montagem e desmontagem de Tendas emperfeitas condições - Tipo Pirâmides (Modelo Chapéu deBruxa) com 25m2, 5X5, medindo 5 metros de Largura por5 de profundidade,  calhas para escoamento da águapelos pés, com pé direito de 2,5 metros de altura em ferroou Alumínio treliçado com no mínimo 20x20x2500, ecobertura em lonas brancas anti-chama e antí UV. Incluso4 fechamentos laterais em lona brancas ou transparentese também 4 pés de aumento a critério da comissãoorganizadora do evento. Deverão ser instalados:aterramento da estrutura metálica, 1 ponto de iluminaçãono centro de cada tenda (atendendo o requisito mínimo:Pendente transparente em Acrílico 12", lâmpada LED 40W e utilização de cabo PP 2x1,5mm para a ligaçõeselétricas).Tudo deverá estar de acordo com as normas desegurança aprovada pelo Bombeiros Militares. A empresadeverá apresentar ART da estrutura (montagem edesmontagem), assinada por engenheiro civil oumecânico, ART das instalações elétricas e aterramentoassinada por engenheiro eletricista, devidamenteconferida pelo Conselho Regional de Engenharia,Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada, as quaisdeverão ser entregues até 30 dias antes do início doevento.

UN 8,00  Alutend/sansuy 0,0000 384,00    3.072,00   

3 Locação com montagem e desmontagem de Tendas emperfeitas condições - Tipo Pirâmides com 64m2, 8X8,medindo 8 metros de Largura por 8 de  profundidade,calhas para escoamento da água pelos pés, com pédireito de 2,5 metros de altura em ferro ou Alumíniotreliçado com no mínimo 20x20x2500, e cobertura emlonas brancas anti-chama e antí UV. Incluso 4fechamentos laterais em lonas brancas ou transparentese também 4 pés de aumento a critério da comissãoorganizadora do evento. Deverão ser instalados:aterramento da estrutura metálica, 1 ponto de iluminaçãono centro de cada tenda (atendendo o requisito mínimo:Pendente transparente em Acrílico 12", lâmpada LED 40W e utilização de cabo PP 2x1,5mm para a ligaçõeselétricas).Tudo deverá estar de acordo com as normas desegurança aprovada pelo Bombeiros Militares. A empresadeverá apresentar ART da estrutura (montagem edesmontagem), assinada por engenheiro civil oumecânico, ART das instalações elétricas e aterramentoassinada por engenheiro eletricista, devidamenteconferida pelo Conselho Regional de Engenharia,Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada, as quaisdeverão ser entregues até 30 dias antes do início doevento.

UN 2,00  Alutend/sansuy 0,0000 640,00    1.280,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  4/8LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13168 - MANI SOM E LUZ LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 Locação com montagem e desmontagem de Tendas emperfeitas condições - Tipo Duas Águas com 40m2, 8X5,medindo 8 metros de Largura por 5 de  profundidade,calhas para escoamento da água pelos pés, com pédireito de 3 metros de altura em ferro ou Alumíniotreliçado com no mínimo 20x20x2500, e cobertura emlonas brancas anti-chama e antí UV. Incluso 4fechamentos laterais em lonas brancas ou transparentese também 4 pés de aumento a critério da comissãoorganizadora do evento. Deverão ser instalados:aterramento da estrutura metálica, 1 ponto de iluminaçãono centro de cada tenda (atendendo o requisito mínimo:Pendente transparente em Acrílico 12", lâmpada LED 40W e utilização de cabo PP 2x1,5mm para a ligaçõeselétricas).Tudo deverá estar de acordo com as normas desegurança aprovada pelo Bombeiros Militares. A empresadeverá apresentar ART da estrutura (montagem edesmontagem), assinada por engenheiro civil oumecânico, ART das instalações elétricas e aterramentoassinada por engenheiro eletricista, devidamenteconferida pelo Conselho Regional de Engenharia,Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada, as quaisdeverão ser entregues até 30 dias antes do início doevento.

UN 1,00  Alutend/sansuy 0,0000 544,00    544,00   

5 Locação com montagem e desmontagem de Pavilhãocoberto em perfeitas condições - com 1.000 m2, 20X50,medindo 20 metros de Largura por 50 de profundidade,com pé direito de 6 metros de altura, em Alumíniotreliçado Q50/Q30 com no mínimo 25x25x25 e alturaregulada por sistema de Sleve, cobertura e fechamentoem lonas brancas anti-chama e antí UV. Inclusofechamentos laterais em lonas brancas ou transparentesa critério da comissão organizadora do evento.Regulagem da base do pavilhão deve ser de 3 a 5 metrosa critério da comissão de organização de cada evento.Devem ser instaladas 4 luzes de emergência de LED,conforme determinação do Corpo de Bombeiros Militar.As medidas 20x50 devem ser de vão livre, sem Pé desustentação no meio.  Deverão ser instalados:aterramento da estrutura metálica, 6 pontos de iluminaçãono pavilhão (atendendo o requisito mínimo: Pendentetransparente em Acrílico 16", lâmpada LED 100 W eutilização de cabo PP 2x1,5mm para a ligaçõeselétricas).Tudo deverá estar de acordo com as normas desegurança aprovada pelo Bombeiros Militares. A empresadeverá apresentar ART da estrutura (montagem edesmontagem), assinada por engenheiro civil oumecânico, ART das instalações elétricas e aterramentoassinada por engenheiro eletricista, devidamenteconferida pelo Conselho Regional de Engenharia,Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada, as quaisdeverão ser entregues até 30 dias antes do início doevento.

UN 1,00  Alutend/sansuy 0,0000 17.920,00    17.920,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  5/8LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13168 - MANI SOM E LUZ LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total6 Locação com montagem e desmontagem de Pavilhãocoberto em perfeitas condições - com 600 m2, 20X30,medindo 20 metros de Largura por 30 de profundidade,com pé direito de 6 metros de altura, em Alumíniotreliçado Q50/Q30 com no mínimo 25x25x25 e alturaregulada por sistema de Sleve e cobertura em lonasbrancas anti-chama e antí UV. Incluso fechamentoslaterais em lonas brancas ou transparentes a critério dacomissão organizadora do evento. Regulagem da base dopavilhão deve ser de 3 a 5 metros a critério da comissãode organização de cada evento. Devem ser instaladas 4luzes de emergênciade LED, conforme determinação doCorpo de Bombeiros Militar. As medidas 20x30 devem serde vão livre, sem Pé de sustentação no meio. Deverãoser instalados: aterramento da estrutura metálica, 4pontos de iluminação no pavilhão (atendendo o requisitomínimo: Pendente transparente em Acrílico 16", lâmpadaLED 100 W e utilização de cabo PP 2x1,5mm para aligações elétricas).Tudo deverá estar de acordo com asnormas de segurança aprovada pelo Bombeiros Militares.A empresa deverá apresentar ART da estrutura(montagem e desmontagem), assinada por engenheirocivil ou mecânico, ART das instalações elétricas eaterramento assinada por engenheiro eletricista,devidamente conferida pelo Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada,as quais deverão ser entregues até 30 dias antes do iníciodo evento.

UN 1,00  Alutend/sansuy 0,0000 10.752,00    10.752,00   

7 Locação  com montagem e desmontagem de PalcoCoberto em perfeitas condições - com 143m2 , 13x11,medindo 13 metros de frente por 11 metros deprofundidade com pé direito de 6 metros de altura,sistemas de encaixes/fixação em alumínio treliçadoQ50/Q30 com no mínimo 25x25x25, altura regulada porsistema de Sleve e cobertura em lonas brancasanti-chama e antí UV. Incluso fechamentos laterais emlonas brancas/transparentes ou tela a critério dacomissão organizadora do evento. Palco com 1,5 metrode altura, chapas de piso naval com no mínimo 20mm erevestimento completo de Linóleo preto/cinza e fitas defixação com tratamento anti chamas atendendo aorequisito da NR18. Instalação de 1 escada e 1 rampa deacesso ao palco com largura mínima de 2m e 20 cm ecorrimão de proteção. Guarda corpo nas 2 laterias e nosfundos do palco. Aterramento da estrutura metálica.Deverá ter cortina de tecido preta para fechamento frontalcom abertura no centro corrediço para as laterais e saiafrontal em tecido preto, ambas com tratamento antichamas atendendo ao requisito da NR18 - apresentarlaudo anti chamas; Tudo deverá estar de acordo com asnormas de segurança aprovada pelo Bombeiros Militares.A empresa deverá apresentar ART da estrutura(montagem e desmontagem), assinada por engenheirocivil ou mecânico, ART das instalações elétricas eaterramento assinada por engenheiro eletricista,devidamente conferida pelo Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada,as quais deverão ser entregues até 30 dias antes do iníciodo evento. (Este Palco coberto deverá ser montado juntoao Pavilhão de dimensões 20x30)

UN 1,00  Alutend/feeling 0,0000 5.952,00    5.952,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  6/8LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13168 - MANI SOM E LUZ LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total8 Locação com montagem e desmontagem deArquibancada para 500 (quinhentas) pessoas em bomestado de conservação, estrutura metálica tubular, semcobertura, duas escadas de acesso com largura mínimade 2m e 20 cm, corrimão com fechamento total oulongarinas com espaçamento máximo de 15 cm.Guarda-Corpo nas laterais e na parte superior maiselevada da arquibancada medindo 1 metro e cinqüentacentímetros de altura, totalmente fechado ou comlongarinas com espaçamento máximo de 15 cm.Aterramento da estrutura metálica.Tudo deverá estar deacordo com as normas de segurança aprovada peloBombeiros Militares.  A empresa deverá apresentar ARTda estrutura (montagem e desmontagem), assinada porengenheiro civil ou mecânico, ART das instalaçõeselétricas e aterramento assinada por engenheiroeletricista, devidamente conferida pelo Conselho Regionalde Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - eQuitada, as quais deverão ser entregues até 30 diasantes do início do evento.

UN 1,00  Alutend/feeling 0,0000 7.040,00    7.040,00   

9 Locação com montagem e desmontagem de Estandespara praça de alimentação em perfeitas condições - com2,20 de altura em painéis de TS cor branca com estruturade alumínio no sistema Modular Octagonal, testeiramínima de 1,0 x 0,50m, contendo 1 porta traseira comfechadura e chave, balcão de atendimento em toda suaárea frontal com altura de 1 m e profundidade de 40cm, e01 divisória interna com passagem de 1 metro, sendo 02estandes medindo 10x 5m, 1 estande 6x15 m, 11estandes medindo 5x4 m, 04 estandes de 2,5x4 m.Deverão ser instalados: 1 ponto de iluminação no centrode cada estande (atendendo o requisito mínimo:Luminária transparente em Acrílico 10", lâmpada LED 40W, 3 tomadas de no mínimo 20A a cada 10 m² deestande e utilização de cabo PP 2x2,5mm para asligações elétricas). Tudo deverá estar de acordo com asnormas de segurança aprovada pelo Bombeiros Militares.A empresa deverá apresentar ART da estrutura(montagem e desmontagem), assinada por engenheirocivil ou mecânico, ART das instalações elétricas eaterramento assinada por engenheiro eletricista,devidamente conferida pelo Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada,as quais deverão ser entregues até 30 dias antes do iníciodo evento.

UN 1,00  Octaforte 0,0000 11.520,00    11.520,00   

10 Locação com montagem e desmontagem 11 bilheteriatamanho 2 metros x 1 metro com 2,20 de altura empainéis de TS cor branca com estrutura de alumínio nosistema Modular Octagonal,  testeira mínima de 1,0 x0,50m, contendo 1 porta traseira com fechadura e chave,balcão de atendimento em toda sua área fronta com ½vidro. Deverão ser instalados: 1 ponto de iluminação nocentro de cada unidade de atendimento (atendendo orequisito mínimo: Luminária transparente em Acrílico 10",lâmpada LED 20 W, 3 tomadas de no mínimo 10A porbilheteria e utilização de cabo PP 2x2,5mm para asligações elétricas). Piso de madeira - Tablado comcobertura/forração de carpete novo na cor cinza comtratamento anti chamas atendendo ao requisito da NR18 -apresentar laudo anti chamas. "Chapas de compensadosnaval de 18mm, com caibros resistentes para calço, 15centímetros de altura". O tablado deverá estar emperfeitas condições: nivelado e acabamento impecável.Tudo deverá estar de acordo com as normas desegurança aprovada pelo Bombeiros Militares. A empresadeverá apresentar ART da estrutura (montagem edesmontagem), assinada por engenheiro civil oumecânico, ART das instalações elétricas e aterramentoassinada por engenheiro eletricista, devidamenteconferida pelo Conselho Regional de Engenharia,Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada, as quaisdeverão ser entregues até 30 dias antes do início doevento.

UN 1,00  Octaforte 0,0000 704,00    704,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  7/8LOTE:  1ItemParticipante: Especificação13168 - MANI SOM E LUZ LTDA - ME Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total11 Locação com montagem e desmontagem de balcão comaltura de 1 metro e profundidade de 40 cm, em materialTS na cor branca, estrutura de alumínio no sistemaModular Octagonal, testeira mínima de 1,0 x 0,50m,contendo 1 porta com fechadura e chave M 10,00  TS 0,0000 32,00    320,00   12 Locação com montagem e desmontagem de divisóriasem painéis de TS com 2,20 de altura, cor branca comestrutura de alumínio no sistema Modular Octagonal M 30,00  Octaforte 0,0000 12,80    384,00   13 Locação com montagem e desmontagem derevestimento: Linóleo preto/cinza com tratamento antichamas atendendo ao requisito da NR18. Material vinilicodupla face, tendo uma das faces preta e outra cinza,antiderrapante e anti-refletante, material ignifugado (antifogo), conforme normas internacionais de segurança.Material fixado com fitas (fabricada com tecido e fibras dealgodão de alta qualidade, recoberta com vinil resistente.Adesivo a base de borracha com poder de adesão

M² 450,00  Octaforte 0,0000 12,80    5.760,00   
14 Locação com montagem e desmontagem de Tablado em"chapas de compensados naval de 18mm, pintados emcor escura (cinza ou preto) com 1,22 por 2,44 metros,com caibros resistentes para calço, 15 centímetros dealtura. O tablado deverá estar em perfeitas condições:nivelado e acabamento impecável" M² 2.000,00  Alutend 0,0000 9,60    19.200,00   15 Locação com montagem/instalação e desmontagem deCarpete novo na cor Vermelha com tratamento antichamas atendendo ao requisito da NR18 - apresentarlaudo anti chamas. M² 750,00  São Carlos 0,0000 7,68    5.760,00   16 Locação com montagem/instalação e desmontagem deCarpete novo na cor Preta com tratamento anti chamasatendendo ao requisito da NR18 - apresentar laudo antichamas. M² 650,00  São Carlos 0,0000 7,68    4.992,00   17 Locação com montagem e desmontagem de Gradil(Disciplindor) em aço ou ferro galvanizado, medidasmínimas de 2x1 metros (2 metros de comprimento por 1metro de altura), para disciplinar entradas, isolar áreas,organizar filas dentro do espaço do evento, protegerequipamentos, permitindo a visibilidade deste, entreoutras funcionalidades. Tudo deverá estar de acordo comas normas de segurança aprovada pelo BombeirosMilitares. A empresa deverá apresentar ART da estrutura(montagem e desmontagem), assinada por engenheirocivil ou mecânico, ART das instalações elétricas eaterramento assinada por engenheiro eletricista,devidamente conferida pelo Conselho Regional deEngenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA - e Quitada,as quais deverão ser entregues até 30 dias antes do iníciodo evento.

M 600,00  Feeling 0,0000 9,60    5.760,00   

Total do Participante --------> _________________________126.016,00   Total Geral ----------------------> 126.016,00   



ESTADO DE SANTA CATARINAMUNICIPIO DE SCHROEDER                            CNPJ:RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 3201C.E.P.: 83.102.491/0001-0989275-000 - Schroeder - SC
PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  31/2017 - PR 81/201719/05/2017Folha:  8/8

 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.
 Daniela SamulesckiIvandra de SouzaAndreia Nass FriedemannValderi Rocha de CamargoEloir José Wendt

Schroeder,  6  de  Junho  de  2017 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio
 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:EDUARDO LAERCIO MOREIRA - ................................................................. - RepresentanteRAFAEL CARLO THEIS - ................................................................. - RepresentanteANTONIO CARLOS ALVES BOSSO - ................................................................. - RepresentanteJOSÉ LUIZ DE QUEVEDO - ................................................................. - RepresentanteEDILSON KAMMRADT - ................................................................. - RepresentanteMARIO BALLAND JUNIOR - ................................................................. - RepresentanteVANDERLEI SIEWERT - ................................................................. - RepresentanteABEL STOEBERL - ................................................................. - RepresentanteANTONIO JOÃO CANNET SCHUEROFF - ................................................................. - RepresentanteFABIANO CARLON DA SILVA - ................................................................. - RepresentanteDONER PAGLIOSA STANISÇUASKI - ................................................................. - RepresentanteIVANIO DALTON LAUBE - ................................................................. - Setor Solicitante


