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sociocultural deste lvlunicípio. Compareceram os re tantes das seguintes emPresas:

ATA DE sESSÃo pÚBuce pnnn nenuzeçÃo oa rast
DE LANcES, allÁltse oe HABILITAçÃo E IULGAMENTo

I$âbi, 
*rtt*.ttE Ao PREGÃo PRESENcTAL No

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoato, às oito horas,
reuniram-se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no

166/2018, para proleder a continuidade da sessão referente ao Pregão 15/2018, o_ qual

tem por objeto o registro de preços para prestação de serviços em organização de

eventos, correlacionaãos a locaçãô de equipamentos de iluminação e sonorização'

in.t, iao't, pott" técnico e operaciónal, mobilização e desmobilização, para apresentações

artísticas e de shows musicais, bem como dômais eventOs constantes do calendário
presen
LAVIASL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA, F ELIZANGELA A. S. SILvi'.

PRODUçOES E EVENTOS E LUZ E LED PRODUçÕES LTDA-ME
Adiante, foram abertos os envelopes de habilitação das licitantes vencedoras na fase .de

lances. Após análise minuciosa aos documentos apresentados , identiftcou-se que r
empresa SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA APTESENTOU as certidões Para com

as receitas federal e municipa lcom prazo de validade expirado, todavia, em pesquisa

realizada foram impressos documentos com prazo de validade vigente, nos mals,

identificou-se que foram cumpridas todas as ex igências do instru mento convocatório,

estando, desta forma, as licitantes habilitadas para o certame. Desta feita, sagral am-se

an hadoras deste certame as empresas confo rme o qua nto disoosto na Planilha a se U IT:

ARTUR ESTRUTURAS E E U IPAMENTOS LTDA-ME

-T
V. UNIT V. TOTAL

(R$) _QTD.

50

30

R

1-

2

acordo com a potência do grupo gerador.
Incluida mobilização, desmobilização e

a bastecido durante a dura ão do evento.
Sonorização de grande Porte, com
configuração mínima de 02 (dois) consoles
digit;is de 48 canais, com Pré
amplificadores com recall automático para

todos os canais, 24 auxiliares, 08 matrix,
OB DCAS, 04 bandas de equalização
paramétricas, 04 processadores de efeitos,
02 processadores dinâmicos por canal, 06
cana is de equalização 31 bandas

1.160,00' 58.000,00

92.850,00

\

I operacionais, com resolução mínima de 48
Khz; 01 multicabo 48 vias com mais I vias
para canais auxiliares, com spliter de no

mínimo 60 metros; O1 Processador de
sistema digital, estéreo, com 02 entradas e

08 saídas com multicabo exclusivo, 02
(dois) aparelhos de compact disc com
interface USB e suporte de reprodução de

arquivos no formato (mp3), 16 (dezesseis)
microfones com pedestais,0l (um) kit de

3.095,0C

UNID.

LJraía

Diá ria

microfones para bateria, 02 um

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

DESCRIÇÃOITEIV

.J,

\

\.



@oaeo
ESTADO DE SERGIPE

uunrcÍplo DE ARErA BRANCA
orvrsÃo DE LrcrrAç Ões e conruros

microfone sem fio Padrão UHF, com
pedestal, O1 (um) cubo de contra baixo
com 1 caixa de 4 falantes de 10" e 01
caixa de falante de 15", 02 (dois) cubos de
guitarra com 2 falantes de 12",01 (um)
iistema de retorno para teclados, 01
(uma) bateria acústica de 04 tons, 08
(oito) monitores de retorno de palco, 01
(um) monitor de retorno para bateria com
02 falantes, P.A. (padrão line array) para

sonorização ao ar livre, contendo no

mínimo 16 (dezesseis) caixas acústicas de
grave com no mínimo 02 (dois) alto-
ialantes de 18" (dezoito polegadas) e 16

(dezesseis) caixas acústicas de frequências
médias e altas ( ind ustrializadas), além de

suporte para som ambiente composto de
p"io rnenos O8 (oito) caixas acústicas

Sonorização de medio Porte, com
configuração mínima de 02 (dois) consoles
mixei (mesa de som) de 32 (trinta e dois)

canais, com pré amplificadores com recall

automático Para todos os canais, 16

auxiliares,0S matrix, 08 DCAS, 04 bandas
de equalização Paramétricas, 02
processad ores de efeitos,02 processadores

dinâmicos por canal, 06 canais de

equalização 31 bandas operacionais, com

resolução mínima de 48 Khz;01 multicabo
32 vias com mais 8 vias Para canais
auxiliares, com spliter de no mínimo 60

metros; O1 processador de sistema digital,
estéreo, com 02 entradas e 08 saídas com
multicabo exclusivo, 02 (dois) aparelhos de

compact disc com interface USB e suporte
de reprodução de arquivos no formato
(mp3), fz (doze) microfones com

espalhadas ou alinhadas tipo line array'
Incluída mobiliza o e desmobiliza o.

30 2.290,OO 68.700,00 il
9

pedestais, 01 (um) kit de microfones para

bateria, 01 (um) microfone sem fio com
pedestal, o1 (um) cubo de contra baixo, 01
(um) cubo de guitarra, 01 (um) sistema
para teclados, 01 (uma) bateria acústica,
08 (oito) monitores de retornos de palco,

01 (um) monitor de retorno para bateria,
P.A. (padrão line array) para sonorização
ao ar livre, contendo no mínimo 12 (doze)
caixas acústicas de graves com no mínimo
O2 (dois) autofalantes de 18" (dezoito
polegadas) e 12 (doze) caixas acústicas de

frequências médias e a ltas

Diária

industrializadas), além de su rte ra

(

k
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som ambiente composto de pelo menos 08
(oito) caixas acústicas espalhadas. Incluída
mobiliza o e desmobiliza ao.

V. TOTAL

VALOR TOTAL DA LICITANTE
ZANGELA A. S. SILVA PRODU ES E EVENTOSF

219.5 50 00

VIA ELI

QTD.
V. UN]T

R
UNID.ITEM DESCRIÇAO

58.000,001.160,0050
1

Ge rado r com caPacidade m
18OKVA, trifásico, tensão
44o/38O/22O/L10, VCA, 60 Hz, disjuntor
de prestação, silenciado em nível de ruídos
sonoros de 82 DB de energia elétrica
dimensionada de acordo com a potência do
grupo gerador. Inclu ída mobilização,
desmobilização e abastecido durante a

ínima de

dura o do evento.

10Diária

mecânico de 03 eixos, grupo de gerador
180 kva, veículo longo, cumprimento
mínimo de 18m, largura mínima de 2'60m,
equipado com no mínimo: p.a de frente e

fundo: 32 graves de 15, 16 médios de 12,

24 drives ti; p.a das laterais: 32 graves de

15, 16 medios graves de 72, 24 gftves ti;
periférlco: O1 console digital, 03
processadores, 02 equalizadores, 02
módulos de bateria, 02 Power PlaY há

4700, 01 power PlaY há 8000, 12

microfones sm 58, 12 microfones sm 57,
01 kit de bateria, 01 microfone específico
para bumbo, 02 microfones sem fio, 16
porta pro kross, 15 direct box passivo, 03

direct box ativo, 18 garras Para
microfones, 18 pedestais; iluminação: 12

Trio elétrico de grande Porte, cava

refletores, 12 mini broot, rack de
mesa de luz digital. Incluída mobilização,
desmobilização e abastecido durante a

lo

dura o do evento

luz e

11
42.900,00

41.560,002.078,0020Diária

Trio elétrico de Pequeno Porte, com
comprimento médio de 06m x 2.00m
largura, com veículo Para Puxar/
configuração mínima: som de 06 graves
frente/fundo, 06 graves laterais, com line
array e dois geradores elétricos de 80 ou

lOOkva; periférico: O1 console digital, 03
processadores, 02 equalizadores, 02
módulos de bateria, 02 Power PlaY há

4700, 01 Power PlaY há 8000, 08

microfones sm 58,08 microfones sm 57,
01 kit de bateria, 01 microfone específico
para bumbo, O2 microfones sem fio,08

, 08 direct box Passivo,02porta pro kross
direct box ativo 08 arTas ara microfones

13
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dura ão do eve nto.

SL SANTAN

142.460 00

LUZ E LED PRODU
V, TOTAL

R

V. UNIT.

VALOR TOTAL DA LICITANTE
ES LTDA-ME

QTDITENl orscntçÃo

Ll ra Tta

Iluminação profissional de m
para evento de médio Porte com as

seguintes características mínimas: 14esa

Controladora: 01 mesa computadorizada
com 2048 canais; Dimmer: 36 canais de

dimmer com 4000 watts Por canal, 24

Canais de Main Power Para Movings;
Refletores: 32 refletores PAR 64; f2
refletores, 06 refletores elipsoidais, 02
refletores Molefay ou similar com 08
lâmpadas DWE ou similar;
Movings/lntercons/Eq u ipa mentos
DMX/Follow Spots: 06 movings heads, 02
movings heads Wash 575, 02 Pontos de

intercon e 01 máquinas de fumaça.

édio porte

I nclu ída mobiliza o e desmobiliza o

3

62.450,00

59.790,0050

7 .249 ,OODiária 504

Iluminação profissional grande porte -
mesa de comando digital de no míni

512 canais com 80 canais direto de

dimmers; O1 sistema operacional DM x 512
com mínimo de 04 kva por canal; 01 chave
de distribuição de Força trifásica com no

mínimo 15Oa por fase; 24 refletores Par

Led, 36 refletores par-64 focos 1', 2 e 5

1000w x LLOY; 24 refletores Par-56
100w x 12Ov; 04 baterias de mini

Brutt com 06 lâmPadas dwex 1000w; 08
superstobo 3000w; 03 cabos ac de 90mm,
mínimo de 50mm e 50m de comprimento,
Antichamas; 16 movinghead spot 575 08

benn 300; 14 set LighU 12 elipsoidal com
ires regulável, 02 canhão Seguidor de

1200w. Incluída mobilização e

01,
mo

desmobiliza ão.

com
com

Diária 50

Iluminação profissional pequeno porte para

evento de pequeno porte, luz cênica de
moviereds, luzes de led, movielights, luzes
quentes e frias, refletores diversos, mesa
profissional para controle de iluminação.
Incluída mobiliza o e desmobiliza o.

5 51.000,001.020,00

130.500,001 .30 s,00Diária 100
Painel de led indoor com 10mm pixel/pitch
e módulo nde 6OmmxSOOmm 6x4. Incluída
mobiliza ão e desmobiliza o

6

303.740 00VALOR TOTAL DA LICITANTE

V. TOTALUNID.ITEM DESCRI o
A EMPREENDIMENTOS LTDA

V. UNIT.

e 08 pedestais. Incluída mobilização,
desmobilização e abastecido durante a

UNID.

1.195,80

\

\
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47 .37 5,OODiária 50

30Diária

Sistema de iluminação cênica composta de
3O refletores PAR. Incluída mobilização e

Sonorização de Pequeno Porte, com
configuração mínima de 01 (uma) console
mixer (mesa de som) de 16 (dezesseis)
canais, com pré amplificadores com recall
automático Para todos os canais,o1
multicabo 16 vias com mais 6 vias para

canais auxiliares, 04 auxiliares, 04 bandas
de equalização paramétricas,04 caixas de
frequências altas e 04 caixas de graves,

com 01 cubo de baixo, 01 cubo de
guitarra, 04 retornos, 08 microfones com
io, Ol microfone sem fio. Incluída

desmobiliza o.

mobiliza ão e desmobiliza o

Diária

trio elétrico de médio porte, mini carreta
com comprimento médio de 10m x 2.50m
largura, com cavalo mecânico,
configuração mínima: som de 16 graves

frente/fundo, 16 graves laterais, com line

array e dois geradores elétricos de 80 ou

115kva; periférico: 01 console digital, 03
processadores, 02 equalizadores, 02
módulos de bateria, 02 Power PlaY há

47oo, o1 power PlaY há 8000, 12

microfones sm 58, 12 microfones sm 57,

O1 kit de bateria, 01 microfone específico
para bumbo, 02 microfones sem fio,16
porta pro kross, 15 direct box passivo, 03

direct box ativo, 1B garras para microfones
e 18 pedestais. Incluída mobilização,
desmobili/ação e abastecido durante a

t2

dura o do evento.

15Diária

156.930 00

Tela de projeção frontaI ou traseira,

R

977 ,50 29.325,00

20 3.269,00 65.380,00

990,00 14.850,00

R

L4
medindo 4,00 x 3,00m, retrátil, altura
variável, montada em tripé de aço, com
projetor de 5.ooo lumes. Incluída
mobiliza ão e desmobiliza o

VALO R TOTAL DA LICITANTE

Perfaz este certame o valor globa lde R$ 822.680, 00 (oitocentos e vinte e dois mil,

seiscentos e oitenta rea is).
Depoisdedeclaradososvencedores,nãohavendomanifestaçãoimediataemotivadada
intenção de interposição de recurso, decaiu-se do direito ao mesmo'

Os licitantes presentes, quando questionados, abdicaram ao direito de compor cadastro

\

de reserva para o objeto licitado

dotiç

7 947 ,50

10
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Nada mais havendo a tratar
se a presente ata, a qual
Apoio e licita ntes Presentes.

r ence rrados os tr lhos da reu n ião, lavrando-, deram-se po
vai assinada elo Prego ju ntamente, com a EquiPe de

Licitantes:
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FRANCISC

L Z HENRI

ILVEIRA RUZ
oetro

N ACHADO
io

l)-
lu_

AFTUR EQUIPAMENTOS LTDA-mE, inscrita no CNPI

da pelo Sr. Artur Nascimento dos Anjos Lima, portador

,(
ESTRUTURAS E

74.345.716 / OOO1-01, representa
do RG 2. 16 253 SSP/SE

A ZA GELA A. SILVA
19.961.285/0001-55, representada pelo Sr

1.336.405 SSP/SE

Â,
Vr-Ávr

,/
t/( /

{ut' ED
"1"

{/^««-P«w,=-í,

uçÕrs e EvENTos, inscrita no

ncàtmo Bezerra da Silva, Portador d
CN P-J

oRG

n*
PROD

-\J--

DU ES LTDA
representada pelo Sr. Wellington de And de Sa

scrita no CNPJ 10.863.864/0001-90,
, portador do RG 1.203.002 SSP/SE

, tfl

NT LTDA,
-inscrita no CNPI 18,188.597l0001- 05,

representada pelo Sr' Felipe Diogo Santana Macedo. portador do RG 3.087.106 9 SSP/SE
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