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PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  35/2017 - PR

49/2017

49/2017

31/05/2017

Folha:  1/3

       O(a)  Prefeito Municipal,  ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS, 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:

 LOTE:  1

OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME     (10159)

1 Locação, através da montagem, manutenção e desmontagem de
PALCO EXTERNO TIPO 2 (DUAS) águas, contemplando
aterramento e demais elementos de segurança o qual deverá
obedecer as seguintes dimensões mínimas: Cobertura de 14
(quatorze ) metros de Frente (boca de cena) x 11 (onze) metros
de PROFUNDIDADE (da frente ao fundo do palco), piso de 12
(doze), metros de FRENTE (boca de Cena) x 10 (dez) metros de
PROFUNDIDADE (da frente ao fundo do palco), 08 (oito) metros
de PÉ DIREITO (do piso do palco até as treliças do teto) e 2
(dois) metros de ALTURA (do chão onde foi montado até o piso
do palco). Montar área livre e coberta na lateral do palco para a
colocação de equipamentos de monitor (mesa, periférico e
etc.),racks de Iluminação, chave de energia e cases, nas
dimensões de 6 (seis) metros por 4 (quatro) metros do mesmo
nível do piso do palco, com house mix  instalada a uma distância
de 30 (trinta) a 40 (quarenta) metros de frente do palco,
centralizada entre os PAS, testeira em alumínio Q30 e sistema de
suporte de caixas de som do PA em alumínio Q30 com (assas de
PA) com capacidade para suportar 24 caixas de som tipo
linearray, luz de emergência, extintores e demais exigências do
corpo de bombeiros.
Obs: O palco deverá ser estruturado na sua cobertura e teto em
treliças P30 para suportar até 1.500 kg (um mil e quinhentos
quilos) de equipamentos e iluminação.

UN 1,00  0,0000     6.379,66 6.379,66

a )  Processo Nr.: 

b )  Licitação Nr.:

c )  Modalidade:

d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

49/2017

35/2017-PR

PREGÃO PRESENCIAL

19/06/2017
Locação, instalação e desmobilização de Estrutura, Equipamentos e Serviços para a XV Festa da Cana de 
Açúcar do Município de Celso Ramos - SC

 Unid.  Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 
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 LOTE:  1

OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME     (10159)

2 Locação, através da montagem, manutenção e desmontagem de
01 SISTEMA DE CAMARINS, com a seguinte descrição:
Cobertura em sistema piramidal de 10x5m, com a montagem de
02 salas com divisórias em TS nas medidas de 4x3m cada,
cobertura com lona branca anti chama, piso de madeira revestido
com grama sintética anti chama

UN 1,00  0,0000 3.030,3345 3.030,33

3 Locação, através da montagem, operação, manutenção e
desmontagem de um SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E
ILUMINAÇÃO de grande porte que atenda as solicitações de
Rider técnico dos artistas contratados, colocando a disposição um
painel de LED P6mm indoor, alta resolução, nas medidas
mínimas de 5x2metros.
- DIA 30 de JUNHO: LOIRINHA DO FORRÓ mais Show de
Abertura LUCAS E WESLEY e demais atrações locais.
- DIA 01 de JULHO: FERNANDA LIZ mais Show de Abertura
CÉSAR HEITOR e demais atrações locais.
- DIA 02 de JULHO: SHOW NACIONAL "JEAN E JÚLIO" e
demais atrações locais.
Obs: A empresa vencedora deverá fornecer os técnicos
necessários para operação de som e Luz para atender todas as
exigências conforme exigência do Rider Técnico dos Shows
Nacionais bem como dos shows de abertura e encerramento
mais shows locais, não podendo ultrapassar o tempo máximo de
20 minutos para a troca dos artistas no palco.

UN 1,00  0,0000 9.569,4773 9.569,48

4 Locação de um gerador de energia elétrica trifásico com potência
mínima de 260kwa, para utilização no evento (sistema de
sonorização, iluminação) silenciado e estabilizado, com caixas de
passagens, chave reversora e aterramento, tudo de acordo com
as normas vigentes, disponibilizando técnico responsável e óleo
diesel para os 3 dias do evento, sem limite de horas.

UN 1,00  0,0000 2.950,5888 2.950,59

5 Locação de um gerador de energia elétrica trifásico com potência
mínima de 260kwa, para utilização no evento (Praça de
Alimentação) silenciado e estabilizado, com caixas de passagens,
chave reversora e aterramento, tudo de acordo com as normas
vigentes, disponibilizando técnico responsável e óleo diesel para
os 3 dias do evento, sem limite de horas

UN 1,00  0,0000 4.784,7386 4.784,74

6 Locação de grades de proteção em aço galvanizado com altura
mínima de 1,20m, cantos arredondados para contenção de
público e isolamento de áreas.

M 100,00  0,0000 11,9618 1.196,18

7 Locação de 01 Conjunto de móveis para Camarins, contendo os
seguintes itens: 01 Espelhos, 01 Arara de Roupas, 01 sofá, 02
Caixas Térmicas para resfriamento de bebidas, 04 mesas, 16
cadeiras, 02 ar condicionado, 01 micro ondas, 02 sanduicheiras
para lanches e 04 toalhas.

CONJ 1,00  0,0000 1.196,1847 1.196,18

8 Locação, montagem e desmontagem decoberturas tipo Pirâmides
nas medidas de 10x10m, estruturadas em ferro, cobertura em
lona vinílica brancas, novas e ou lavadas, reforçada e em bom
estado de conservação. Pé direito de 3 a 4 metros com
alongador, equipada com calhas e tesouras de ferro

UN 10,00  0,0000 637,9652 6.379,65

9 Locação, montagem e desmontagem decoberturas tipo pirâmides
nas medidas de 5x5m, estruturadas em ferro, cobertura em lona
vinílica branca, nova e ou lavadas reforçada e em bom estado de
conservação e equipada com calhas e tesouras de ferro.

UN 2,00  0,0000 348,8872 697,77
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 LOTE:  1

OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME     (10159)

10 Locação montagem e desmontagem de Stands com divisórias em
Chapas de TS para Expositores de 3x3m, montados em piso com
forração em carpet, com um ponto de iluminação e de energia em
cada stand.
Obs: Duas unidades deste item, sendo 6x3m serão utilizadas
para CCO e sua montagem deverá ser fechada com porta e
chave de acesso.

UN 1,00  0,0000 3.986,2854 3.986,29

11 Locação, através da montagem, manutenção e desmontagem de
um PAVILHÃO estruturado em alumínio P30 e P50 para a praça
de alimentação, formato duas águas simétricas medidas totais de
20 (vinte) metros x 40 (quarenta) metros, formando uma área total
em vão livre de 800 (oitocentos) metros, medindo no ápice da
cumeeira 9 (nove) metros, cobertura e fechamento nas laterais
em lona branca anti Chamas, devidamente tensionadas com
trilhos ajustáveis, cintas de catracas fixadas ao solo com pinos
tipo ponta-de-eixo, sendo as cintas aplicadas a cada 5 (cinco)
metros em todos os pés.

UN 1,00  0,0000 15.949,1288 15.949,13

Total do Fornecedor: 56.120,00

Total Geral: 56.120,00

Celso Ramos,   19   de  Junho   de   2017. ----------------------------------------------------------------------
ONDINO RIBEIRO DE MEDEIROS- PREFEITO MUNICIPAL


