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Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ATA Nº 1 - 2018

Processo: 62/2018

.                                Reuniram-se no dia 16/10/2018, as 08:30:00, na MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL - PREFEITURA, o PREGOEIRO e sua 
equipe de apoio, designados pelo(a) Decreto 090/2018 com o objetivo de Recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua 
classificação, habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao vencedor. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 44 destinado a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  DECORAÇÃO/PASSARELA/ ILUMINAÇÃO/EFEITOS/TECNICO DE SOM/ TELÕES/ CAMARIM/ MESAS/ 
PREMIAÇÃO/ REBAIXAMENTO/ CLIP/FILMAGEM/ FOTOGRAFIA/ BOOK- MIMO/ ASSESSORIA/ ALUGUEL DE VESTIDOS DE GALA PARA DOZE 
CANDIDATAS, QUANDO DA ESCOLHA DAS SOBERANAS GUARUJÁ DO SUL NO  DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2018 NO CTG ACONCHEGO 
GAUCHO.  .

8539 NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA - ME CNPJ: 82.705.286/0001-75
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ITEM  1 -  DECORAÇÃO/PASSARELA/ ILUMINAÇÃO/EFEITOS/TECNICO DE SOM/ TELÕES/ CAMARIM/ MESAS/
PREMIAÇÃO/ REBAIXAMENTO/ CLIP/FILMAGEM/ FOTOGRAFIA/ BOOK- MIMO/ ASSESSORIA/ ALUGUEL DE
VESTIDOS DE GALA PARA DOZE CANDIDATAS

- Estrutura de passarela em forma elevada sendo com estrutura de ferro e tampos (desmontável), com altura
de 0,70 cm, 6,60m de largura e 8,80m comprimento, com formato de palco, com 02 (duas) escadas;
- ART de aprovação de estrutura de palco, assinada por Engenheiro Técnico;
- Forração da Passarela com tapetes na cor preta;
- Decoração em volta da passarela com tecidos jacquard;
- 01 Painel de fundo com tecidos jacquard simulando papel de parede, com abertura formando uma porta por
onde saem às candidatas, com cortinas sanfonadas na porta por onde saem às candidatas;
- 01 Arranjo baixo estilo cascata, com flores nobres naturais (gérberas, astromelias, lisiantus e rosas), no
centro da passarela;
- 02 Mesas decoradas, para posicionar a premiação;
- 01 Mesa decorada, para equipe de contagem dos pontos;
- 01 Mesa para jurados, sendo para 07(sete) jurados decorada com tecidos                          jacquard, com um
arranjo com flores nobres (gérberas, astromelias, tango e rosas), baixo, estilo canoa;
- 07 cadeiras Tiffany de ferro brancas, para os jurados;
- Montagem de um hall de entrada composto por um painel de tecidos que simulam papel de parede, um
aparador espelhado, um espelho estilo veneziano, um arranjo com flores nobres em uma taça de pedraria e
tapete.
- Montagem da estrutura de passarela com uma semana de antecedência para ensaios;
- Estrutura de treliças suspensa em cima da passarela formato quadrado, no tamanho de 8mx8m, com treliças
P25 para projeção da iluminação;
- 08 Iluminações PC branca na passarela;
- 06 Mooving beam 200;
- 08 Canhões de led de 3wats;
- 01 Strobo;
- 01 módulo dimmer 24 canais;
- 01 mesa DMS 512 controlles 1024 canais;
- 01 spliter DMX 12 canais;
- 01 Máquina de sky paper, para o momento da divulgação do resultado;
- 01 Técnico de iluminação;
- 01 auxiliar técnico;
- Presença do iluminador e DJ no último ensaio, para projeção da iluminação,   conforme instrução da equipe
organizadora;
- 03 microfones sem fio;
- DJ para trilha sonora do desfile e recepção dos convidados;
- Edição e mixagem das trilhas sonoras para o desfile;
- 02 retorno de som no camarim;
- 02 telas de 3mx2m;
- 02 projetores de 5500 LUMENS FULL HD
- 01 ilha de transmissão simultânea ao vivo das câmeras nos telões;
- 01 técnico operador da ilha de transmissão;
- Montagem de um camarim;
- Arara para vestidos;
- Tapete;
- Espelho;
- 45 tampos redondos para oito convidados;
- 45 toalhas redondas em tecido nobre;
- 360 capas de cadeiras brancas longas;
- 45 fotos tamanho 15x21 com a foto coletiva das candidatas e número da mesa;
- Montagem e posicionamento da estrutura de mesas;
- Croqui do Leauit do ambiente para apresentação para os bombeiros;
- 03 Ramalhetes de flores com flores nobres, para as 03 primeiras colocadas, contendo no mínimo;
- 01 rosa com mosquitinhos envoltos por plástico especial para cada candidata (12 candidatas);
- 03 Faixas bordadas;
- 03 Coroas em pedraria;
- Rebaixamento de teto em formato tenda na parte central;
- Revestimento das paredes com tecidos estilo cortinado;
- Revestimento dos postes;
- Tecidos brancos anti chamas;
- Laudo Técnico dos tecidos anti chamas;
- Taxas de liberação dos bombeiros referente ao rebaixamento;
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Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

CARLOS ALBERTO ANNATER Representante- ..........................................................

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 CLAUDENICE CARAMORI  Pregoeiro- ..........................................................

 JULIO CESAR DELLA FLORA  EQUIPE DE APOIO - ..........................................................

 LIDIANE ISABEL RUHOFF   EQUIPE DE APOIO - ..........................................................

 FRANCISCO JUNIOR GARCIA DE MATTOS  EQUIPE DE APOIO - ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
08:50 horas do dia 16   de  Outubro   de   2018, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: PARTICIPANTES:  NAJASOM FOTO & SOM LTDA  ( MICRO EMPRESA ), REPRESENTADO PELO SR. CARLOS
ALBERTO ANNATER   - CPF 799.786.499-72.

HABILITADAS: NAJASOM FOTO & SOM LTDA  ( MICRO EMPRESA )

A EMPRESA  ATRAVES DE SEU REPRESENTANTE RENUNCIA AO DIREITO DE RECURSO DA PROPOSTA E HABILITAÇÃO.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

8539 NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA - ME 24.250,0000Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

24.250,0000NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA - ME1 0,0000

                                O licitante NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA - ME declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O
pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o 
município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor NAJA SOM - FOTO E SOM LTDA - ME pelo valor de R$ 24.250,0000 
(vinte e quatro mil duzentos e cinqüenta reais).

- Taxas de liberação dos bombeiros referente ao rebaixamento;
- Um lustre de cristal no centro do rebaixamento;
- Produção de um clip com oratória das candidatas;
- Edição do vídeo individual de cada candidata;
- Transmissão do vídeo individual de cada candidata no momento de seu desfile;
- Filmagem do desfile com duas câmeras;
- 02 cinegrafistas;
- Transmissão ao vivo nos telões ambas as câmeras;
- Edição do trabalho em PEN CARD;
- Entrega de 01 PEN CARD personalizado;
- Fotografia do desfile de soberanas;
- 02 fotógrafos;
- 01 álbum 15x21;
- 35 fotos 15x21;
- Sessão de fotos com as candidatas a Rainha do Município;
- Fornecer os arquivos digitais para divulgação em mídias sociais;
- 01 álbum em courino 15x21;
- 10 fotos 15x21 para cada candidata;
- Preparação das candidatas;
- Criação da coreografia;
- 08 ensaios com 2 horas cada;
- Equipe para recepção na noite do evento;
- Aluguel de doze vestidos de Gala;

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

             


