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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 4 de Abril de 2022, às 09:00 horas, na sede da(o) MUNICIPIO DE SCHROEDER                            , reuniram-se os membros da Comissão
de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  9199/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  40/2022, Licitação nº 18/2022 - PR, na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as 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 contratação de empresa
especializada em locação de equipamentos de sonorização, iluminação e afins, de forma diária, para suprir as necessidades da
Secretaria de Educação e Cultura, com fornecimento de mão de obra técnica, equipamentos específicos e estrutura de apoio durante
eventos do Município de Schroeder/SC, ao longo de 12 meses

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  47/2022    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: A pregoeira e equipe de apoio, reuniram-se juntamente com o representante da empresa para abertura da licitação.
Este processo foi publicado em resumo no mural público municipal, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de
Santa Catarina e disponibilizado na integra no site: www.schroeder.sc.gov.br do Município de Schroeder/SC.
Apresentou envelopes de habilitação e proposta comercial, bem como os documentos para credenciamento a
empresa L. J. V. EVENTOS LTDA, devidamente protocolados no horário e data determinado no edital.  Depois de
rubricados os envelopes, bem como os documentos para o credenciamento, constatando-se que os representantes
das empresas L. J. V. EVENTOS LTDA está credenciado para a licitação. Pois apresentou a documentação para o
credenciamento de acordo com o edital.  Foram abertos o envelope das propostas comerciais das empresas L. J. V.
EVENTOS LTDA.  Em prosseguimento, passou-se à fase competitiva, e após encerramento dos lances registrados
resultou vencedora a empresa conforme segue ata de lances.   Constatando vencedora a empresa L. J. V. EVENTOS
LTDA, sendo aberto o envelope de habilitação da licitante vencedora, cujos documentos foram rubricados pela
pregoeira e pela equipe de apoio e colocados à disposição para exame e rubricação. Constatando que a empresa L. J.
V. EVENTOS LTDA apresentou CND Federal vencida em 21/03/2022, este documento é exigido no edital no item
7.1.1 em se tratando de empresa ME e de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no
seu artigo 43 traz que "As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.  § 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.  § 2º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º
deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação". Sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis
para apresentação de nova certidão, caso contrário será considerada inabilitada.    Diante do exposto, encerra-se a
sessão e pede-se que seja entregue cópia da ata ao participante presente.

Item

Participante:

Especificação

13415 - L.J.V. EVENTOS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Sonorização:  01 Mesa de som de no mínimo 16 canais
com 8 Mandadas de Auxiliar 04 Caixas de som 02 Vias
com potência e cabos 02 Caixas de Graves com potência e
cabos 08 Microfones Dinâmicos 02 Microfones sem fio UHF
08 Pedestais tipo Girafa para Microfone 01 Notebook 02
Monitores de voz Ativos de no mínimo 200w cada Cabos e
conexões necessárias para a ligação de todo equipamento
descrito. Montagem e desmontagem e operador.

UN 2,00  0,0000 1.600,00    3.200,00   
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Participante:
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2 Sonorização e iluminação:  Mesa de som de o mínimo 32
canais com 08 Mandadas de Auxiliar 01 Equalizador de no
mínimo 31 bandas estéreo 01 Processador com no mínimo
06 vias 06 Caixas de alta frequência, processadas e
amplificadas 04 Caixas de Graves com 02 alto-falantes de
18"com potência e cabos 01 Notebook 04 Monitores chão
(retorno) com no mínimo 02 potências e cabos 01
Microfones sem fio e pedestais 08 Microfones Dinâmicos
com pedestais 01 Kit de microfones para bateria/percussão
01 Bateria 07 peças completa e devidamente montada 01
Amplificador de Baixo 01 Amplificadores de Guitarra Cabos
e conexões necessárias para a ligação de todo
equipamento descrito. Iluminação 12 Par led 3 watt 04
Moving head 01 Mesa de luz digital de 24 canais DMX 01
Dimmer de 12 canais de 4kw Estrutura metálica necessária
para a iluminação e sonorização acima descrita.
Alimentação e cabeamento necessário para os
equipamentos acima descritos. Operadores, montagem e
desmontagem.

UN 2,00  0,0000 3.700,00    7.400,00   

3 Sonorização e Iluminação: Mesa de som digital de no
mínimo 48 canais com 16 auxiliares 01 Multicabo de 48
vias com 60m + spliter 02 Processadores Digitais 01
Notebook 16 Caixas de subgrave com 01 falante de 18" 16
Caixas de alta frequência, amplificadas e processadas,
guias de onda Sistema de amplificação e alimentação que
atenda a demanda do equipamento acima e cabos e
conexões necessárias para a ligação de todo equipamento
descrito MONITOR (Palco) 01 Mesa de som digital de no
mínimo 48 canais com 24 auxiliares 01 Processador Digital
para o sidefill 01 Sidefill com 02 caixas para subgrave com
02x18" e 02 caixas de 03 vias com cada lado (direito e
esquerdo) 10 monitores 2x12 + driver 01 subtipo Drumfill
com 2x18 04 Muticabos 12 vias Sistema de amplificação e
alimentação que atenda a demanda do equipamento acima
e cabos e conexões necessárias para a ligação de todo
equipamento descrito MICROFONES E ACESSÓRIOS 08
Microfones headset sem fio  08 Microfones dinâmicos 04
Microfones tipo condensador 01 Kit de microfones para
bateria/percussão 12 Direct Box 28 Pedestais tipo Girafa
para microfones 12 Garras para instrumentos Sistema de
amplificação e alimentação que atenda a demanda do
equipamento acima e cabos e conexões necessárias para a
ligação de todo equipamento descrito BACKLINES 02
Amplificadores de no mínimo 100w (cabeçote) com Caixa
para guitarra 01 Amplificador de no mínimo 200w
(cabeçote) com caixa para contrabaixo 01 Amplificador para
teclado 01 Bateria 07 peças completa e devidamente
montada 04 Praticáveis 2,0x1 Sistema de comunicação
intercom com 02 pontos ILUMINAÇÃO 12 Lâmpadas par 64
foco 5 24 par de led de 3w 8 mini brutes 08 moving Bean
200r 01 Máquina de fumaça 01 Canhão seguidor 01 mesa
de luz digital de 2048 canais dmx divididos em 04 universos
01 sistema de dimmer digital DMX 12 canais Alimentação e
cabeamento necessário para os equipamentos acima
descritos com distanciamento do palco. Estrutura metálica
necessária para a iluminação e sonorização acima descrita.
01 canhão de luz tipo Sky Walker com no mínimo 5000wats
de potência 01 Máquina de fumaça 16 Set light 1000 watts
01 Canhão seguidor 01 mesa de luz digital de 2048 canais
dmx divididos em 04 universos 01 sistema de dimmer
digital DMX 36 canais 4kw Alimentação e cabeamento
necessário para os equipamentos acima descritos.
Estrutura metálica necessária para a iluminação e
sonorização acima descrita. 01 canhão de luz tipo Sky
Walker com no mínimo 5000wats de potência. 01 operador
de microfones no palco. 01 iluminador. 01 operador de
som. Montagem e desmontagem.

UN 1,00  0,0000 4.950,00    4.950,00   

4 Estrutura de Palco coberto (lona) 14x12m c/ pé direito
mínimo de 6m em estrutura de alumínio q30, com
fechamento nas laterais e no fundo, tablado em
compensado naval 18 mm, sendo 1,80 de altura com
forração (linóleo) e 01 escada. Montagem e desmontagem

UN 1,00  0,0000 4.950,00    4.950,00   

5 Tenda camarim 8x8 com fechamento nas laterais e tablado
no chão. Montagem e desmontagem.

UN 1,00  0,0000 4.150,00    4.150,00   
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6 Estrutura de palco 12 x 8 com 1,30 de altura e piso de
palco em compensado naval de 18 mm c/ escada.
Montagem e desmontagem.

UN 2,00  0,0000 2.650,00    5.300,00   

7 Aluguel de linóleo. Forração de palco para dança; medindo
12x8 na cor preto. Montagem e desmontagem.

UN 4,00  0,0000 1.550,00    6.200,00   

8 Sonorização Tipo 01 Pequeno porte 01 Mesa de som de no
mínimo12 canais 04 Caixas de som 02 Vias com potência e
cabos 01 Microfones sem fio UHF 02 Pedestais tipo Girafa
para Microfone 01 Notebook Cabos e conexões
necessárias para a ligação de todo equipamento descrito.

UN 3,00  0,0000 1.350,00    4.050,00   

9 Sorização e Iluminação Tipo 05 01 Mesa de som digital de
no mínimo 48 canais com 16 auxiliares 01 Multicabo de 48
vias com 60m + spliter 02 Processadores Digitais 01
Notebook 16 Caixas de subgrave com 01 falante de 18" 16
Caixas de alta frequência, amplificadas e processadas,
guias de onda Sistema de amplificação e alimentação que
atenda a demanda do equipamento acima e cabos e
conexões necessárias para a ligação de todo equipamento
descrito MONITOR (Palco) 01 Mesa de som digital de no
mínimo 48 canais com 24 auxiliares 01 Processador Digital
para o sidefill 01 Sidefill com 02 caixas para subgrave com
02x18" e 02 caixas de 03 vias com cada lado (direito e
esquerdo) 10 monitores 2x12 + driver 01 subtipo Drumfill
com 2x18 04 Muticabos 12 vias Sistema de amplificação e
alimentação que atenda a demanda do equipamento acima
e cabos e conexões necessárias para a ligação de todo
equipamento descrito MICROFONES E ACESSÓRIOS 8
Microfones sem fio UHF 24 Microfones dinâmicos 04
Microfones tipo condensador 01 Kit de microfones para
bateria/percussão 12 Direct Box 28 Pedestais tipo Girafa
para microfones 12 Garras para instrumentos Sistema de
amplificação e alimentação que atenda a demanda do
equipamento acima e cabos e conexões necessárias para a
ligação de todo equipamento descrito BACKLINES 02
Amplificadores de no mínimo 100w (cabeçote) com Caixa
para guitarra 01 Amplificador de no mínimo 200w
(cabeçote) com caixa para contrabaixo 01 Amplificador para
teclado 01 Bateria 07 peças completa e devidamente
montada 04 Praticáveis 2,0x1 Sistema de comunicação
intercom com 02 pontos ILUMINAÇÃO 12 Lâmpadas par 64
foco 5 24 par de led de 3w 5.415,16 21.660,64 Pregão
Presencial nº 122/2020 - 22 ESTADO DE SANTA
CATARINA MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL 8 mini
brutes 08 moving Bean 200r 01 Máquina de fumaça 01
Canhão seguidor 01 mesa de luz digital de 2048 canais
dmx divididos em 04 universos 01 sistema de dimmer
digital DMX 12 canais Alimentação e cabeamento
necessário para os equipamentos acima descritos.
Estrutura metálica necessária para a iluminação e
sonorização acima descrita. 01 canhão de luz tipo Sky
Walker com no mínimo 5000wats de potência 01 Máquina
de fumaça 16 Set light 1000 watts 01 Canhão seguidor 01
mesa de luz digital de 2048 canais dmx divididos em 04
universos 01 sistema de dimmer digital DMX 36 canais 4kw
Alimentação e cabeamento necessário para os
equipamentos acima descritos. Estrutura metálica
necessária para a iluminação e sonorização acima descrita.
01 canhão de luz tipo Sky Walker com no mínimo 5000wats
de potência.

UN 4,00  0,0000 7.750,00    31.000,00   

10 Desfiles Sonorização (ruas, desfiles) 01 Mesa de som de
no mínimo 24 canais com 6 Mandadas de Auxiliar 24
Caixas amplificadas de no mínimo 400w cada com
pedestal, ativas ou passivas com amplificadores. 24
pedestais de caixa ou andaimes. 06 Microfones Dinâmicos
02 Microfones sem fio UHF 08 Pedestais tipo Girafa para
Microfone 01 CD/DVD Player 01 Notebook 02 Monitores de
voz Ativos de no mínimo 200w cada Cabos e conexões
necessárias para a ligação de todo equipamento descrito e
acompanhamento técnico.

UN 2,00  0,0000 4.450,00    8.900,00   

11 Estrutura de Palco coberto Locação de palco coberto (lona)
8x8x6 em estrutura de alumínio q30, com fechamento nas
laterais e no fundo, tablado em compensado naval 18 mm,
sendo 0,80 ou 1,30 de altura e 01 escada.

UN 2,00  0,0000 4.750,00    9.500,00   
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12 Grades de Contenção para eventos Grades de contenção
para eventos 2m x 1,10m.

UN 500,00  0,0000 25,00    12.500,00   

Total do Participante --------> 102.100,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 102.100,00   

 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

 Daniela Samulescki

Luann Junior Forteski

Ivandra de Souza

Tânia Maria Zoz

Valquiria Heidorn Eing

Rafaela Suzan Kienen

Schroeder,  4  de  Abril  de  2022

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VANDERLEI SIEWERT - ................................................................. - Representante


