PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO - MG
18.188.268/0001-64

Processo: 0057/2017

Modalidade: Pregão presencial

Nº Modalidade: 28

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial
Objeto:
Contratação de empresa para montagem de estrutura para a realização das festividades do 64º Aniversário de
Emancipação Político-Administrativa do Município de Dom Viçoso a serem realizadas nos dias 08, 09, e 10 de
dezembro de 2017, no Estádio Municipal José Antônio Ribeiro, com a participação da Secretaria de Estado de
Governo de Minas Gerais, através do Contrato de Concessão de patrocínio nº 19/2017.
Aos vinte e um dias do mês de novembrode dois mil e dezessete, às novehoras e quinze minutos reuniram-sena
sede da PrefeituraMunicipal de Dom Viçoso - MG, o Pregoeiroe os senhores membros da Equipe de Apoio,
designados pela Portaria Nº 041/2017, para a Sessão Pública de julgamento deste Pregão. Aberta a sessão,
procedeu-seo exame do credenciamentodos interessados presentes, visandoà comprovaçãoda existência de
poderes para a formulaçãode propostas e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, estando
credenciados os representantesdas seguintes empresas:
Cleomar Ribeiro, CNPJ 86.601.416/0001-80, representanda por Cleomar Ribeiro
Fabrinio José Begalli - ME, CNPJ 19.139.704/0001-78, representanda por Fabrinio Jose Begalli
Anderson José de Castro, CNPJ 05.525.007/0001-40, representanda por Anderson Jose de Castro
Leandro Fernandes Gorgulho ME, CNPJ 07.985.957/0001-83, representanda por Leandro Fernandes Gorgulho
Maicon Machado Valim Castilho 11900929643, CNPJ 27.693.329/0001-31, representanda por Maicon Machado Valim
Castilho
Em seguida, o Pregoeirorecebeu as declarações das Licitantes de que atendem plenamenteaos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopesde nº 01 contendo a Proposta e o de nº 02 com os
Documentos de Habilitação. Ato contínuo, os Envelopescontendo as Propostas foram abertos e, com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiroexaminou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimentocom aqueles definidos no Edital. As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de
Propostas, onde foram selecionadas as licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços
propostos, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal 10.520, de 17/07/02. Em seguida, o Pregoeiro
convidouindividualmenteos representantesdas propostas selecionadas a formularlances de forma seqüencial, a
partir do representanteda proposta de maior preço em ordem decrescente. As ofertas de lances ocorreramda forma
como descritas no Mapa de Apuração. Declaradaencerradaa etapa de lances, as ofertas foram classificadas em
ordem crescente de preços, conforme o caso, e inserido no Mapa de Apuração. Negociadaa diminuição do preço, o
pregoeiroconsiderou que os preços obtidos na propostadaprimeira classificada, por lote, são aceitáveis. Dando
prosseguimentoabriu-se o envelopenº 02 da(s) proponente(s)primeira(s)classificada(s), por lote, sendo os
documentos de habilitação analisados. Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos
credenciados foram rubricadas pelo Pregoeiroe pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos
representantescredenciados, para verificaçãoe serem rubricados. À vista da habilitação, foi(ram)declarada(s)
vencedora(s):
Fornecedor: Anderson José de Castro
Requisição: 0057/001
Lote Especificação

Unidade

Quantidade
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SOM com capacidade mínima de 40.000 (quarenta mil) watts de potência, dispondo dos
equipamentos necessários, tais como: potências, mesas, equalizadores, dvd player,
condicionador de energia, caixas agudas, médias e graves, microfones e acessórios
compatíveis com os tipos de shows que serão realizados e deverá ser composto com as
capacidades e componentes mínimos: 1.1.2 - P.A. com sistema para as duas torres fly
de no mínimo 10 metros; o mínimo de 24 Caixas de graves com 02 auto falantes de 18”
(dezoito polegadas) cada com 1000 wats cada auto falante; 20 Caixas line array com 02
auto falantes de 08’ e 01 driver titanio cada(total 40 caixas,.08 Caixas line array FRONT
FILL, 18 Amplificadores de potências para o PA compatíveis com o sistema / 1.1.3PERIFÉRICOS EM P.A. com console digital (mesa) de no mínimo 48 canais (modelo
Digi), 02 Processadores de áudio DBX260, 01 filtros de linha e O1 lep top / 1.1.4 - PARA
MONITOR com spot, console power play e equalizadores em quantidade suficiente e
necessários; / 1.1.5 - PARA USO DIRETO NO PALCO 01 console digital com 48 canais
input e 24 canais output, 04 caixas de grave SB 850 para side, 04 caixas KF 850 para
side, 08 monitores, 09 Amplificadores de potencias, 24 fones de ouvido, Microfones para
Voz SM58, Kit microfones para bateria, Kit microfones percussão, 20 Direct Box , 04
Microfones sem fio para voz SM58, 16 Módulos 1m x 2m (Praticável) alumínio, 01 Main
Power 10 KVA, Pedestais e clampys de acordo com a necessidade do artista, 01
amplificador de guitarra performance 100 com 02 caixas, 01 amplificador de contra baixo
com 02 caixas; 01 bateria completa, 01 sistema de A/C, 01 Mayn Power estabilizado /
1.2 - ILUMINAÇÃO DO PALCO 01 Mesa de luz avolites, 02 Buffers com 04 entradas e
16 saídas; 24 Refletores de led de 03 wts rgbw, 12 mini brut de 06 lampadas cada, 01
Pro Power, 01 Main Power; 02 Máquinas de fumaça DMX 512 1500 wats com liquido;
02Mini fan; 24 Moving head bean 200. / 1.2.1 – Box Truss 30 Metros de treliças Q 30
em alumínio linha pesada. 80 Metros de treliças P 50 em alumínio linha pesada. 06
Bases em alumínio linha pesadas; 06 Paus de carga em alumínio linha pesada; 06
block em alumínio linha pesada; 06 Talhas de no mínimo 01 t com 10 m de
1Sleve
elevação
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 15.500,00
Fornecedor: Maicon Machado Valim Castilho 11900929643
Requisição: 0057/002
Lote Especificação
Unidade
Quantidade
FILMAGEM: 2.1 - 02 (dois) Telões medindo no mínimo 3 x 4 m, com as seguintes
características: 2.2 - 02 (dois) Projetores de alta luminosidade última geração com 4000
ansilumens; 2.3 - Estrutura de Box truss; 2.4 - Duas telas especiais para projeção, onde
existem cavidades que absorvem a projeção dando uma grande qualidade à imagem; 2.5
- Filmagem com 01 câmera Dslr HD profissional dos acontecimentos da festa, durante
os dias de evento, com edição de video compacto do evento e Dvd que deverá ser
1entregue a secretaria de cultura.
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 4.400,00
Fornecedor: Maicon Machado Valim Castilho 11900929643
Requisição: 0057/003
Lote Especificação
DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E CARRO DE SOM: 3.1 – Spot de até um minuto, com 08
(oito) inserções por dia, durante 07 (sete) dias. / 3.2 – Spot de até um minuto, com
1veiculação de 2h (duas horas) por dia, durante 07 (sete) dias.

Unidade

Quantidade

serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 2.680,00

Fornecedor: Leandro Fernandes Gorgulho ME
Requisição: 0057/004
Lote Especificação
Unidade
Quantidade
SANITÁRIOS QUÍMICOS: 4.1 – A empresa deverá instalar e fazer a manutenção de 5
(cinco) sanitários químicos em polietileno, bojo 220 litros com placa de identificação de
masculino e feminino, tranca na porta e identificação aberto/fechado – ocupado/livre.
/4.2 – A empresa deverá efetuar pelo menos 3 (três) limpezas (higienização) dos
1sanitários em cada dia e promover o descarte em local designado pela Administração.
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 3.200,00
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Fornecedor: Leandro Fernandes Gorgulho ME
Requisição: 0057/005
Lote Especificação
Unidade
Quantidade
EQUIPE DE APOIO: 5.1 – Disponibilização de 5 (cinco) pessoas, devidamente
uniformizados e identificados, para atuar como equipe de apoio para ajudar na ordem
durante a realização do evento nas quatro noites. / 5.1.1 – Dentre as 5 (cinco) pessoas,
1uma deverá dispor de comprovação de que é brigadista.
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 1.950,00
Fornecedor: Fabrinio José Begalli - ME
Requisição: 0057/006
Lote Especificação
1TENDAS: 6.1 – Instalação de 2 (duas) tendas do tipo pirâmide 10m x 10m

Unidade
Quantidade
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 1.800,00

Fornecedor: Fabrinio José Begalli - ME
Requisição: 0057/007
Lote Especificação
Unidade
Quantidade
FECHAMENTO: 7.1 – Fechamento em gradil com 40 m (quarenta metros) de
1cumprimento e altura de 1,20 x 2,00m
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 1.000,00
Fornecedor: Fabrinio José Begalli - ME
Requisição: 0057/008
Lote Especificação
Unidade
Quantidade
GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA: 8.1 - Instalação de 02 (dois) geradores de energia
de 280 KVA e recargas de combustível, - silenciado, com chave reversora e com
técnicos de operação de plantão, durante todo o evento. O gerador será utilizado para
alimentação de energia do palco principal e iluminação da estrutura do evento, durante
1todos os dias, incluindo combustível.
serviço
1.00
Valor total do lote Valor total do lote R$ 13.900,00
Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados, ao Pregoeiro e
sua equipe de apoio para suas manifestações:
Durante a análise das propostas, o Pregoeiroverificou:
1 - A empresa licitante Maicon Machado Valim Castilho 11900929643,CNPJ nº 27.693.329/0001-31teve sua
proposta desclassificada no lote 008 ( Geradorde energia elétrica ) por descumprir o que está previstonos itens
4.1.1, 5.2.1 e 6 do anexo II do edital.
Transcreve-senessa ata o que estabelece o edital em seu anexo II:
4.1.1 - O valormáximo a ser pago por CADA LOTE está disposto na tabela do Anexo I.
......
5.2.1 - A proposta da licitante será também imediatamente desclassificada se o valorofertadofor superior ao máximo
descrito para cada item e/ou lote, conforme a tabela do Anexo I.
.........
6 - DO CRITÉRIODE ACEITABILIDADEDA PROPOSTA
6.1 - A proposta somente será avaliada,julgada e classificada se estiver conforme a descrição e especificações dos
itens do objeto licitado, e ainda se o valorunitário não for superior ao referidona tabela do Anexo I, deste Edital.
6.2 - A proposta somente será considerada aceita e classificada após a verificaçãoe confirmação das exigências do
item anterior, e depois de confirmadaa habilitação da licitante em cumprimento as todas as exigências referidasnos
itens da documentação.
Ao final o Pregoeirofranqueoua palavraaos licitantes presentes que não manifestarama intenção de interpor
recurso, sendo-lhes informadoque decaem neste momento do direito de recorrer nos termos do Incisso XX,do Artigo
4º da Lei 10.520/2002.
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Foi informado aos presentes que o resultado será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação e
homologação. Fazem-se integrantes da presente ata os mapas de Classificação e Apuração de Propostas como se
aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelo
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes.

Pregoeiro
Equipe de apoio:

Representantes credenciados:
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