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Ao(s) 5 de Setembro de 2017, às 09:00 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA                 , reuniram-se os membrosda Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  464, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  32/2017, Licitação nº 32/2017 - PR, na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

contratação de empresa para prestação de Serviço de organização de eventos e exposições com fornecimento de materiais eequipamentos e apoio logístico necessários à execução do 16º ENCONTRO DE CAFEICULTORES e 3º SIMPÓSIO DOS  CAFÉS DASMONTANHAS DO ESPIRITO SANTO, que será realizado nos dias 21 e 22 de Setembro de 2017, em Brejetuba, ES.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  32/2017    (Sequência: 1)

Parecer da Comissão: OK
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PREGÃO PRESENCIALProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  32/2017 - PR 32/201708/08/2017Folha:  2/3ItemParticipante: Especificação4127 - CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS LUn.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Serviço de organização de eventos e exposições comfornecimento de materiais e equipamentos e apoio logísticonecessários à execução de serviços 16º ENCONTRO DECAFEÍCULTORES e 3º SIMPÓSIO DOS  CAFÉS DASMONTANHAS DO ESPIRITO SANTO, que será realizadonos dias 21 e 22 de Setembro de 2017, em Brejetuba, ES.,conforme a seguir: Organização e apoio:"01 supervisor geral para solucionar possíveis problemas."Apoiar a prefeitura e o Incaper na mobilização emconformidade com a solicitação e acompanhamento daSecretaria Municipal de Agricultura de Brejetuba."Apoiar a equipe de coordenadores da Secretaria deAgricultura de Brejetuba."Checar as instalações."Verificar a arrumação do auditório, stands e banheiros."Testar os equipamentos depois de instalados 2 h antes daabertura do evento."Fornecimento a planta baixa do evento com a localizaçãode cada atividade e montagem."Materiais e equipamentos necessários para a execuçãodos serviços e dá apoio logístico necessário.Infraestrutura:Sonorização para auditórioLocação de 01 mesa com 12 canais contendo o mínimo de04 subgrupos, 04 vias auxiliares, 04 bandas deequalização, sendo todas paramétricas, filtros de graves,todas as saídas deverão ser balanceadas 03 Caixas ativas300W RMS contínuos cada, com tripé, Microfone sem fiopara voz com frequência de trabalho selecionável e faixa deoperação em UHF, 02 Microfones com fio, 01 Aparelho deCD player para sonorização ambiente, cabos e conexõespara ligar todo o sistema e 01 Operador técnico;EstandeLocação de 90 m2 de estandes com montagem básica,com carpete do tipo fademac, paredes com painéis TSdupla face branco com 4 mm de espessura, emolduradospor perfis octogonais, travessas em cor natural leitosa dealumínio anodizados, iluminação com no mínimo umalâmpada de 100 Watts a cada 3 m2 e uma tomadamonofásica, testeira na parte frontal do estande, comaplicação de vinil adesivo;Carpetes e passadeiras:Aplicação de 450 m² de carpete na cor vermelha na área doevento de utilização geral (ruas, entradas, etc.) aplicadoscola de contato ou fita dupla face conforme definição;Toldo:Locação de: 02 toldos tamanho 8m X 08m tipo chapéu debruxa em lona na cor branca.Mesas e cadeirasLocação de 70 mesas quadrada e 400 cadeiras em PVCbranca sem braço;Painel fundoFornecimento de 01 painel de fundo de auditório medindo4m X 2 m em lona com ilhós alusiva ao evento;Construção de tabladoTablado com estrutura de compensado, com altura máximade 15 cm para isolar o piso medindo 450m² montagens edesmontagens.Tenda galpãoLocação de uma tenda galpão em estrutura metálicacoberta com lona branca, sem fechamento lateral medindo30X15 mts. Ele devera ser modelo 02 águas. Iluminaçãocom no mínimo uma lâmpada de 100 Watts a cada 3 m2 euma tomada monofásica, testeira na parte frontal doestande, com aplicação de vinil adesivo;DEMAIS CONDIÇÕES:"Os equipamentos deverão ser montados em Brejetuba-ES;"A montagem dos equipamentos deverá ter início no dia18/09/2017 pela manhã devendo estar totalmente montadano dia 20/09/2017 à noite. A desmontagem somente deveráter início no dia 25/09/2017 pela manhã;As despesas com transporte, montagem, desmontagem,alimentação dos profissionais, e demais despesasprovenientes da locação ficarão a cargo da CONTRATADA.

UNID 1,00  CÔNICA 0,0000 65.700,00    65.700,00   

Total do Participante --------> 65.700,00   _________________________
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 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.SIOLEKMarineide Cassia de SouzaAdeilson Barcelos Aguiar
Brejetuba,  5  de  Setembro  de  2017 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - Equipe de Apoio - ........................................ - Equipe de Apoio

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:PATRICIA PONTES SOARES - ................................................................. -THIAGO ALEXANDRE ROCHA - ................................................................. -DIANA LUCIA MIRANDA BARCELOS - ................................................................. -LOURIVAL JOSÉ TEIXEIRA FILHO - ................................................................. -


