
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 09.00687/2018)

 

     às 10:38:21 horas do dia 13/11/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

09.00687/2018 - 2019/142/2019 que tem por objeto AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SOM E AR CONDICIONADO PARA O TEATRO

BANZEIROS, visando atender a Secretaria Municipal de Educação  SEMED.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Caixa de som ativa, potência: 200 W RMS, comunicação: bluetooth, reprodutor de

mp3 via usb e sd card, 05 presets de equalização, visor LCD dinâmico com controles dos

arquivos e pastas, receptor fm. entradas balanceadas XLR e trs ¼�, entradas p2 e rca. auto

voltagem (100~240 vac. gabinete exclusivo staner. angulação para uso como monitor (l/r),

03 pontos para monstagem �fly� encaixe para pedestal com trava alto-falante: 12� driver de

titânio 1 ¼� bi-amplificada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Lote (2) - Mixer analógico com alto headroom, 24 pré-amplificadores de microfones xenyx;

eq de 03 bandas neoclássica e com banda semi-paramétrica; 02 processadores fx estéreo

de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e

vários multi-efeitos; eq gráfico de alta precisão com 9 bandas que permitem correção de

frequência precisa dos monitores ou main mixers; sistema anti-microfonia (fbq) que

instantaneamente revela frequências críticas;

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 09:24:59:594 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 18.000,00

13/11/2019 07:33:17:471 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 15.000,00

12/11/2019 11:03:08:430 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 15.000,00

12/11/2019 15:50:17:419 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 24.000,00

12/11/2019 16:11:10:410 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 30.000,00

12/11/2019 16:05:22:753 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 95.000,00

13/11/2019 09:17:13:675 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 11.400,00

12/11/2019 19:39:36:049 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 25.000,00
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leds de pico de sinal mute, main mix, chaves de roteador nos subgrupos, função solo e pfl

em todos os canais, 2 canais de entrada estéreo completos com eq de 4 bandas mais 2

canais de entrada estéreo com controle de nível e pré-fader auxiliar;

inserts em todos os canais mono e main mix para uma conexão mais flexível  com

equipamentos externos; 04 saídas de subgrupo e saída mono adicional com filtro de

varredura das baixas frequências para ampliação com subwoofer;

04 envios auxiliares por canal; 02 faders de pré/pós se

Lote (3) - Mesa de iluminação 192 canais dmx; controla 16 aparelhos de até 12 canais, 30

bancos de memória com 8 canais cada; 8 chases com controle de �fade time� e velocidade;

dimensões: 483x133x76 mm; tensão: ac 220v; peso: 2,5 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv, alumínio injetado muito resistente e durável, é

composto por 54 leds, sendo divididos em 12 vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos,

equipamento funcional tanto no modo dmx, quanto no automático e master/slave. tensão:

bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 09:24:59:594 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 10.000,00

13/11/2019 07:33:17:471 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 9.000,00

12/11/2019 11:03:08:430 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 6.500,00

12/11/2019 15:50:17:419 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

12/11/2019 16:11:10:410 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 15.000,00

13/11/2019 09:17:13:675 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 5.650,00

12/11/2019 19:39:36:049 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:33:17:471 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 2.000,00

12/11/2019 11:03:08:430 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 2.500,00

12/11/2019 15:33:52:672 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 2.095,00

12/11/2019 16:11:10:410 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 5.000,00

13/11/2019 09:17:13:675 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 2.090,00

12/11/2019 19:39:36:049 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:33:17:471 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 18.000,00

12/11/2019 11:03:08:430 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 18.000,00

12/11/2019 15:33:52:672 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 16.380,00

12/11/2019 16:11:10:410 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 24.000,00

12/11/2019 16:05:22:753 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 154.000,00

13/11/2019 09:17:13:675 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 16.380,00

12/11/2019 19:39:36:049 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 35.000,00
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Lote (5) - Equalizador gráfico 31 bandas de 1/3 de oitava, centradas na norma iso, com um q

de 4 (por canal), filtros de q-constante, reforço e atenuação de até 15db por banda, faders

deslizantes de 20mm, com cases metálicos: controle variável de hpf (filtro passa-altas) com

12db por oitava, controle de contorno de agudos � high � (filtro de compensação), com reforço

e atenuação de 6db; controle de nível individual por canal + 10db a -; indicação de saturação

(peak) a -3db do ponto de saturação, detectados nos principais estágios do aparelho;

indicação de presença de sinal (signal): inicia-se (range) +/- 15db e +/- 6db com indicadores:

chave bypass com indicador, entrada balanceada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Lote (6) - Conectores XLR � macho � tipo: conector XLR de linha

acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema de jaws de

retenção do cabo, montagem rápida sem chave de fenda, dimensão (a x l x p): 8,2 x 1,9 x

1,9 cm peso 0,05 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante

Lote (7) - Conectores XLR � fêmea � conector XLR fêmea de linha 3 pinos, modelo: xlr fêmea

ac3f/tipo: conector xlr de linha.

conectores: fêmea / acabamento externo em zinco.

conectores com encaixe para solda/sistema jaws de retenção do cabo/montagem rápida

sem chave de fenda com capa preta/dimensões (dxp): 1,5x8cm/20gm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 09:24:59:594 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 4.500,00

13/11/2019 07:33:17:471 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 4.000,00

12/11/2019 11:03:08:430 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 2.500,00

12/11/2019 15:33:52:672 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 2.250,00

12/11/2019 16:11:10:410 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 5.000,00

13/11/2019 09:17:13:675 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 2.250,00

12/11/2019 19:39:36:049 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 10.000,00

12/11/2019 17:36:25:288 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 2.246,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.000,00

12/11/2019 11:07:32:825 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 750,00

12/11/2019 15:37:01:909 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 847,00

12/11/2019 16:14:19:019 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 15.000,00

12/11/2019 17:39:49:599 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 840,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.000,00

12/11/2019 11:07:32:825 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 750,00
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Lote (8) - Cabo balanceado de áudio condutor: 2x 0,30mm². isolamento: polietileno,

blindagem: fita de alumínio + fio de cobre (dreno) 0,20mm², cobertura pvc flexível.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (9) - Suporte tipo garra para refletores � garra tipo c grande, fabricação em ferro na cor

preta.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (10) - Cabo paralelo. tensão 750v, cor branca. matrial cobre. temperatura 70°. bitola

2,5mm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (11) - Mini moving head 36 leds 3w, leds rgbw: cores vermelha, verde, azul e branca,

pan: 630°, tilt, 235°, ângulo do feixe, 6,87°, dimmer 0-100%, 11/13 canais dmx512, modos

de funcionamento: automático, dmx, áudio-rítmico master/slave, conectores dmx: xlr de 3

pinos, display digital lcm, cooler para refrigeração, bivolt, ac100-240v, 50/60hz.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (12) - Microfone sem fio vocal receptor fornece xlr profissional e saídas de ¼� jack. o

nível de áudio e squelch são ajustáveis no receptor.

o transmissor de mão possui uma mola de aço, fio da grade frontal de malha para proteger o

transdutor dinâmico. seu padrão polar garante um máximo ganho e sua voz.

12/11/2019 15:37:01:909 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 663,00

12/11/2019 16:14:19:019 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 15.000,00

12/11/2019 17:39:49:599 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 645,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 3.000,00

12/11/2019 11:07:32:825 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 1.500,00

12/11/2019 16:14:19:019 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.000,00

12/11/2019 11:07:32:825 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 2.400,00

12/11/2019 15:37:01:909 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 2.070,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 3.000,00

12/11/2019 11:07:32:825 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 1.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 15.000,00

12/11/2019 11:10:13:329 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 5.000,00

13/11/2019 09:00:26:215 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 4.500,00
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o sistema inclui um receptor transmissor portátil fonte de alimentação universal com eua/

rino unido adaptador / ue sa adaptador de suporte 45, e uma pilha tamanho aa. 30mhz de

largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação

com uma única bateria tamanho aa, controle de ganho sobre trasmissor de mão.

indicador de bateria fraca, silencioso liga/desliga/mudo no transmissor de mão, cápsula

dinâmica cardióide ccs, series, resposta de frequência 70hz a 20khz: display com 8 canais

de frequência selecionáveis; potência do transmissor 10mw; sistema diversity (duas

antenas).

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Lote (13) - Projetor de imagem (data show): tecnologia 3LCD, método de projeção:

frontal/traseira/montada no teto, resolução Nativa: XGA (1024x768 pixels), contraste:

15.000: 1 reprodução de cores: até 1,07 bilhão de cores, luminosidade/brilho: 3600 lúmens

em branco, relação de aspecto: 4:4 � lâmpada tipo E-TORL 200W UHE, vida útil da lâmpada

até 10.000 horas (modo eco) até 5.000 horas (modo normal). lente tipo foco manual zoom:

1.0 � 1.2, índice de projeção (THROW RATIO): 1,49 � 1,77:1, distância de projeção: 1,8m �

2,17m. tamanho da imagem: 30� � 300�, correção trapezoidal vertical: +/- 30°.

interfaces/entradas: -1x hdmi � 1x VGA (D-SUB 15 pinos) � 1x áudio/vídeos composto rca

(amarelo, branco, vermelho) � 1x usb tipo a (memória usb, adaptador wi-fi) � 1x USB tipo b

(usb display, mouse, controle) � outros � segurança: trava kensington, função de proteção por

senha. alimentação � voltagem: 100-240 v ac, 50;60hz, consumo de energia: 227w (modo

normal)- 207w (modo eco)/ 0,26 w (em espera).

GARANTIA

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 8.000,00

12/11/2019 11:10:13:329 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 10.000,00

12/11/2019 15:38:59:394 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 9.050,00

11/11/2019 09:09:14:409 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME  R$ 10.000,00

12/11/2019 15:56:34:561 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 20.000,00

12/11/2019 16:15:50:007 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 12.000,00

12/11/2019 16:06:12:469 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 29.850,00

13/11/2019 09:00:26:215 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 9.000,00

12/11/2019 19:40:47:310 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 19.000,00

12/11/2019 17:43:26:122 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 8.845,52

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 8.000,00

12/11/2019 11:10:13:329 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 6.500,00

12/11/2019 15:38:59:394 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 5.970,00

13/11/2019 09:00:26:215 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 5.900,00

12/11/2019 19:40:47:310 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 12.000,00
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Lote (14) - Suporte de projetor: inclinação 15°, articulação 360°, pode ser instalado no teto

ou parede, engate rápido, possui braço extensor, suporte até 10kg, fabricado em aço

carbono com pintura eletrostática, dimensões aproximada do produto: 370x370x248 � 905mm

(LXPXA.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com instalação: split piso-teto, com capacidade

nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e com as seguintes especificações: gás

refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v) 220 volts; compressor fixo/rotativo,

dotado de variador eletrônico de frequência, possibilitando o funcionamento em rotação

variável, para cargas parciais; filtro antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo

atender a todas as normas técnicas, em conformidade com a ABNT e certificados por

órgãos competentes da área; consumo: compatível com a potência do equipamento, com

selo PROCEL ou inmetro, classificação �a� ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias.

Lote (16) - Serviços de instalação dos itens 01 a 14, referentes a equipamentos de

sonorização e iluminação no auditório do Teatro Banzeiros situada à Rua José do

Patrocínio, nº 5152, Centro. CEP. 76.801-050, Porto Velho-RO.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Caixa de som ativa, potência: 200 W RMS, comunicação: bluetooth, reprodutor de

mp3 via usb e sd card, 05 presets de equalização, visor LCD dinâmico com controles dos

12/11/2019 17:43:26:122 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 5.869,29

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 500,00

12/11/2019 11:10:13:329 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 250,00

12/11/2019 19:40:47:310 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 1.200,00

12/11/2019 17:43:26:122 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 217,53

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/11/2019 15:34:35:254 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 11.000,00

12/11/2019 15:47:34:643 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 62.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

13/11/2019 07:41:25:555 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 50.000,00

12/11/2019 11:10:55:100 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 5.000,00

12/11/2019 16:16:29:872 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 100.000,00
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arquivos e pastas, receptor fm. entradas balanceadas XLR e trs ¼�, entradas p2 e rca. auto

voltagem (100~240 vac. gabinete exclusivo staner. angulação para uso como monitor (l/r),

03 pontos para monstagem �fly� encaixe para pedestal com trava alto-falante: 12� driver de

titânio 1 ¼� bi-amplificada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Lote (2) - Mixer analógico com alto headroom, 24 pré-amplificadores de microfones xenyx;

eq de 03 bandas neoclássica e com banda semi-paramétrica; 02 processadores fx estéreo

de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo: reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e

vários multi-efeitos; eq gráfico de alta precisão com 9 bandas que permitem correção de

frequência precisa dos monitores ou main mixers; sistema anti-microfonia (fbq) que

instantaneamente revela frequências críticas;

leds de pico de sinal mute, main mix, chaves de roteador nos subgrupos, função solo e pfl

em todos os canais, 2 canais de entrada estéreo completos com eq de 4 bandas mais 2

canais de entrada estéreo com controle de nível e pré-fader auxiliar;

inserts em todos os canais mono e main mix para uma conexão mais flexível  com

equipamentos externos; 04 saídas de subgrupo e saída mono adicional com filtro de

varredura das baixas frequências para ampliação com subwoofer;

04 envios auxiliares por canal; 02 faders de pré/pós se

Lote (3) - Mesa de iluminação 192 canais dmx; controla 16 aparelhos de até 12 canais, 30

bancos de memória com 8 canais cada; 8 chases com controle de �fade time� e velocidade;

dimensões: 483x133x76 mm; tensão: ac 220v; peso: 2,5 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 11:00:11:767 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 8.999,99

13/11/2019 10:59:10:672 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 9.000,00

13/11/2019 10:51:01:459 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 10.899,99

13/11/2019 10:52:21:679 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 11.295,00

13/11/2019 10:49:59:965 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 11.297,00

13/11/2019 10:53:08:010 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 11.499,99

13/11/2019 10:50:44:663 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 14.954,43

12/11/2019 15:50:17:419 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 11:09:39:773 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 5.500,00

13/11/2019 11:09:02:206 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 5.557,77

13/11/2019 10:51:58:617 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 5.850,00

13/11/2019 10:59:48:349 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 5.999,99

13/11/2019 10:59:39:675 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 6.000,00

13/11/2019 10:58:46:494 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 6.998,93

13/11/2019 10:57:44:541 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 6.999,00
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Lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv, alumínio injetado muito resistente e durável, é

composto por 54 leds, sendo divididos em 12 vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos,

equipamento funcional tanto no modo dmx, quanto no automático e master/slave. tensão:

bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Lote (5) - Equalizador gráfico 31 bandas de 1/3 de oitava, centradas na norma iso, com um q

de 4 (por canal), filtros de q-constante, reforço e atenuação de até 15db por banda, faders

deslizantes de 20mm, com cases metálicos: controle variável de hpf (filtro passa-altas) com

12db por oitava, controle de contorno de agudos � high � (filtro de compensação), com reforço

e atenuação de 6db; controle de nível individual por canal + 10db a -; indicação de saturação

(peak) a -3db do ponto de saturação, detectados nos principais estágios do aparelho;

indicação de presença de sinal (signal): inicia-se (range) +/- 15db e +/- 6db com indicadores:

chave bypass com indicador, entrada balanceada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 11:25:42:023 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 669,84

13/11/2019 11:25:28:526 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 669,85

13/11/2019 10:57:41:420 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 700,00

13/11/2019 11:24:10:003 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.143,00

13/11/2019 11:23:46:062 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 1.144,00

13/11/2019 10:56:19:547 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.890,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 11:48:58:025 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 685,99

13/11/2019 11:48:05:717 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 686,00

13/11/2019 11:44:11:485 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 8.980,00

13/11/2019 11:27:00:627 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 9.400,00

13/11/2019 11:48:10:700 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 12.896,85

13/11/2019 11:36:35:920 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 12.897,00

13/11/2019 11:29:15:400 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 15.500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 11:32:05:200 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 1.498,90

13/11/2019 11:31:23:309 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 1.500,00

13/11/2019 11:31:03:461 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP  R$ 1.649,99

13/11/2019 11:31:02:609 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 1.823,38

13/11/2019 11:48:31:676 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 2.197,77

13/11/2019 11:48:29:966 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 2.197,78

13/11/2019 11:35:28:511 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 2.198,00

13/11/2019 11:30:07:210 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 2.230,00
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Lote (6) - Conectores XLR � macho � tipo: conector XLR de linha

acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema de jaws de

retenção do cabo, montagem rápida sem chave de fenda, dimensão (a x l x p): 8,2 x 1,9 x

1,9 cm peso 0,05 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante

Lote (7) - Conectores XLR � fêmea � conector XLR fêmea de linha 3 pinos, modelo: xlr fêmea

ac3f/tipo: conector xlr de linha.

conectores: fêmea / acabamento externo em zinco.

conectores com encaixe para solda/sistema jaws de retenção do cabo/montagem rápida

sem chave de fenda com capa preta/dimensões (dxp): 1,5x8cm/20gm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante

Lote (8) - Cabo balanceado de áudio condutor: 2x 0,30mm². isolamento: polietileno,

blindagem: fita de alumínio + fio de cobre (dreno) 0,20mm², cobertura pvc flexível.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (9) - Suporte tipo garra para refletores � garra tipo c grande, fabricação em ferro na cor

preta.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 11:47:39:389 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 687,99

13/11/2019 11:46:29:718 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 690,00

12/11/2019 15:37:01:909 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 847,00

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.000,00

12/11/2019 16:14:19:019 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 12:28:06:405 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 410,00

13/11/2019 12:27:46:277 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 419,99

13/11/2019 12:10:21:169 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 559,00

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.000,00

12/11/2019 16:14:19:019 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 12:06:26:025 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 1.499,99

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 3.000,00

12/11/2019 16:14:19:019 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 25.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 12:02:34:039 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 999,99

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 1.000,00

12/11/2019 15:37:01:909 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 2.070,00
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Lote (10) - Cabo paralelo. tensão 750v, cor branca. matrial cobre. temperatura 70°. bitola

2,5mm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (11) - Mini moving head 36 leds 3w, leds rgbw: cores vermelha, verde, azul e branca,

pan: 630°, tilt, 235°, ângulo do feixe, 6,87°, dimmer 0-100%, 11/13 canais dmx512, modos

de funcionamento: automático, dmx, áudio-rítmico master/slave, conectores dmx: xlr de 3

pinos, display digital lcm, cooler para refrigeração, bivolt, ac100-240v, 50/60hz.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (12) - Microfone sem fio vocal receptor fornece xlr profissional e saídas de ¼� jack. o

nível de áudio e squelch são ajustáveis no receptor.

o transmissor de mão possui uma mola de aço, fio da grade frontal de malha para proteger o

transdutor dinâmico. seu padrão polar garante um máximo ganho e sua voz.

o sistema inclui um receptor transmissor portátil fonte de alimentação universal com eua/

rino unido adaptador / ue sa adaptador de suporte 45, e uma pilha tamanho aa. 30mhz de

largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação

com uma única bateria tamanho aa, controle de ganho sobre trasmissor de mão.

indicador de bateria fraca, silencioso liga/desliga/mudo no transmissor de mão, cápsula

dinâmica cardióide ccs, series, resposta de frequência 70hz a 20khz: display com 8 canais

de frequência selecionáveis; potência do transmissor 10mw; sistema diversity (duas

antenas).

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/11/2019 11:07:32:825 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 1.200,00

13/11/2019 07:36:42:480 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 3.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 12:12:04:715 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 4.499,99

13/11/2019 09:00:26:215 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 4.500,00

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 12:57:27:944 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME  R$ 3.900,00

13/11/2019 12:53:11:261 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 4.099,99

13/11/2019 12:49:19:165 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 5.999,99

13/11/2019 12:48:41:036 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 7.090,00

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 8.000,00

13/11/2019 12:46:24:019 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 8.999,99

13/11/2019 09:00:26:215 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 9.000,00

12/11/2019 16:15:50:007 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 12.000,00

12/11/2019 15:56:34:561 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME  R$ 20.000,00

12/11/2019 16:06:12:469 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI  R$ 29.850,00
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Lote (13) - Projetor de imagem (data show): tecnologia 3LCD, método de projeção:

frontal/traseira/montada no teto, resolução Nativa: XGA (1024x768 pixels), contraste:

15.000: 1 reprodução de cores: até 1,07 bilhão de cores, luminosidade/brilho: 3600 lúmens

em branco, relação de aspecto: 4:4 � lâmpada tipo E-TORL 200W UHE, vida útil da lâmpada

até 10.000 horas (modo eco) até 5.000 horas (modo normal). lente tipo foco manual zoom:

1.0 � 1.2, índice de projeção (THROW RATIO): 1,49 � 1,77:1, distância de projeção: 1,8m �

2,17m. tamanho da imagem: 30� � 300�, correção trapezoidal vertical: +/- 30°.

interfaces/entradas: -1x hdmi � 1x VGA (D-SUB 15 pinos) � 1x áudio/vídeos composto rca

(amarelo, branco, vermelho) � 1x usb tipo a (memória usb, adaptador wi-fi) � 1x USB tipo b

(usb display, mouse, controle) � outros � segurança: trava kensington, função de proteção por

senha. alimentação � voltagem: 100-240 v ac, 50;60hz, consumo de energia: 227w (modo

normal)- 207w (modo eco)/ 0,26 w (em espera).

GARANTIA

Lote (14) - Suporte de projetor: inclinação 15°, articulação 360°, pode ser instalado no teto

ou parede, engate rápido, possui braço extensor, suporte até 10kg, fabricado em aço

carbono com pintura eletrostática, dimensões aproximada do produto: 370x370x248 � 905mm

(LXPXA.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante.

Lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com instalação: split piso-teto, com capacidade

nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e com as seguintes especificações: gás

refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v) 220 volts; compressor fixo/rotativo,

dotado de variador eletrônico de frequência, possibilitando o funcionamento em rotação

variável, para cargas parciais; filtro antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo

atender a todas as normas técnicas, em conformidade com a ABNT e certificados por

órgãos competentes da área; consumo: compatível com a potência do equipamento, com

selo PROCEL ou inmetro, classificação �a� ou �b�.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 12:54:48:447 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 3.850,00

13/11/2019 12:53:56:175 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 3.899,98

13/11/2019 12:50:27:278 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 5.699,98

13/11/2019 12:42:14:912 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS
EIREL  R$ 5.869,00

13/11/2019 09:00:26:215 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 5.900,00

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 13:00:01:927 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI  R$ 129,00

13/11/2019 12:59:31:049 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 148,99

13/11/2019 12:54:34:948 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI  R$ 199,95

13/11/2019 07:40:55:448 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 500,00
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GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias.

Lote (16) - Serviços de instalação dos itens 01 a 14, referentes a equipamentos de

sonorização e iluminação no auditório do Teatro Banzeiros situada à Rua José do

Patrocínio, nº 5152, Centro. CEP. 76.801-050, Porto Velho-RO.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 13/11/2019, às 11:10:44 horas, no lote (1) - Caixa de som ativa, potência: 200 W

RMS, comunicação: bluetooth, reprodutor de mp3 via usb e sd card, 05 presets de

equalização, visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas, receptor fm. entradas

balanceadas XLR e trs ¼�, entradas p2 e rca. auto voltagem (100~240 vac. gabinete

exclusivo staner. angulação para uso como monitor (l/r), 03 pontos para monstagem �fly�

encaixe para pedestal com trava alto-falante: 12� driver de titânio 1 ¼� bi-amplificada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:56:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:56:47 horas, no lote (1) - Caixa de som ativa, potência: 200 W

RMS, comunicação: bluetooth, reprodutor de mp3 via usb e sd card, 05 presets de

equalização, visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas, receptor fm. entradas

balanceadas XLR e trs ¼�, entradas p2 e rca. auto voltagem (100~240 vac. gabinete

exclusivo staner. angulação para uso como monitor (l/r), 03 pontos para monstagem �fly�

encaixe para pedestal com trava alto-falante: 12� driver de titânio 1 ¼� bi-amplificada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 13:11:05:770 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
ME  R$ 10.466,60

12/11/2019 15:47:34:643 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP  R$ 62.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

13/11/2019 13:12:22:570 LEMOS EVENTOS LTDA ME  R$ 4.525,00

13/11/2019 07:41:25:555 VCA TELETRON LTDA - ME  R$ 50.000,00

12/11/2019 16:16:29:872 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI  R$ 100.000,00
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474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:50:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:50:44 horas, no lote (1) - Caixa de som ativa, potência: 200 W

RMS, comunicação: bluetooth, reprodutor de mp3 via usb e sd card, 05 presets de

equalização, visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas, receptor fm. entradas

balanceadas XLR e trs ¼�, entradas p2 e rca. auto voltagem (100~240 vac. gabinete

exclusivo staner. angulação para uso como monitor (l/r), 03 pontos para monstagem �fly�

encaixe para pedestal com trava alto-falante: 12� driver de titânio 1 ¼� bi-amplificada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:50:44 horas, no lote (1) - Caixa de som ativa, potência: 200 W

RMS, comunicação: bluetooth, reprodutor de mp3 via usb e sd card, 05 presets de

equalização, visor LCD dinâmico com controles dos arquivos e pastas, receptor fm. entradas

balanceadas XLR e trs ¼�, entradas p2 e rca. auto voltagem (100~240 vac. gabinete

exclusivo staner. angulação para uso como monitor (l/r), 03 pontos para monstagem �fly�

encaixe para pedestal com trava alto-falante: 12� driver de titânio 1 ¼� bi-amplificada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o

valor R$ 8.999,94.

 

    No dia 13/11/2019, às 11:15:37 horas, no lote (2) - Mixer analógico com alto headroom,

24 pré-amplificadores de microfones xenyx; eq de 03 bandas neoclássica e com banda

semi-paramétrica; 02 processadores fx estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo:

reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-efeitos; eq gráfico de alta precisão

com 9 bandas que permitem correção de frequência precisa dos monitores ou main mixers;

sistema anti-microfonia (fbq) que instantaneamente revela frequências críticas;

leds de pico de sinal mute, main mix, chaves de roteador nos subgrupos, função solo e pfl

em todos os canais, 2 canais de entrada estéreo completos com eq de 4 bandas mais 2

canais de entrada estéreo com controle de nível e pré-fader auxiliar;

inserts em todos os canais mono e main mix para uma conexão mais flexível  com
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equipamentos externos; 04 saídas de subgrupo e saída mono adicional com filtro de

varredura das baixas frequências para ampliação com subwoofer;

04 envios auxiliares por canal; 02 faders de pré/pós se -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:25:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:25:11 horas, no lote (2) - Mixer analógico com alto headroom,

24 pré-amplificadores de microfones xenyx; eq de 03 bandas neoclássica e com banda

semi-paramétrica; 02 processadores fx estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo:

reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-efeitos; eq gráfico de alta precisão

com 9 bandas que permitem correção de frequência precisa dos monitores ou main mixers;

sistema anti-microfonia (fbq) que instantaneamente revela frequências críticas;

leds de pico de sinal mute, main mix, chaves de roteador nos subgrupos, função solo e pfl

em todos os canais, 2 canais de entrada estéreo completos com eq de 4 bandas mais 2

canais de entrada estéreo com controle de nível e pré-fader auxiliar;

inserts em todos os canais mono e main mix para uma conexão mais flexível  com

equipamentos externos; 04 saídas de subgrupo e saída mono adicional com filtro de

varredura das baixas frequências para ampliação com subwoofer;

04 envios auxiliares por canal; 02 faders de pré/pós se -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte

da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:52:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:52:03 horas, no lote (2) - Mixer analógico com alto headroom,

24 pré-amplificadores de microfones xenyx; eq de 03 bandas neoclássica e com banda

semi-paramétrica; 02 processadores fx estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo:

reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-efeitos; eq gráfico de alta precisão

com 9 bandas que permitem correção de frequência precisa dos monitores ou main mixers;

sistema anti-microfonia (fbq) que instantaneamente revela frequências críticas;

leds de pico de sinal mute, main mix, chaves de roteador nos subgrupos, função solo e pfl

em todos os canais, 2 canais de entrada estéreo completos com eq de 4 bandas mais 2

canais de entrada estéreo com controle de nível e pré-fader auxiliar;

inserts em todos os canais mono e main mix para uma conexão mais flexível  com

equipamentos externos; 04 saídas de subgrupo e saída mono adicional com filtro de

varredura das baixas frequências para ampliação com subwoofer;

04 envios auxiliares por canal; 02 faders de pré/pós se -  a situação do lote foi alterada para:
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adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:52:03 horas, no lote (2) - Mixer analógico com alto headroom,

24 pré-amplificadores de microfones xenyx; eq de 03 bandas neoclássica e com banda

semi-paramétrica; 02 processadores fx estéreo de 24 bits com 99 presets incríveis incluindo:

reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter e vários multi-efeitos; eq gráfico de alta precisão

com 9 bandas que permitem correção de frequência precisa dos monitores ou main mixers;

sistema anti-microfonia (fbq) que instantaneamente revela frequências críticas;

leds de pico de sinal mute, main mix, chaves de roteador nos subgrupos, função solo e pfl

em todos os canais, 2 canais de entrada estéreo completos com eq de 4 bandas mais 2

canais de entrada estéreo com controle de nível e pré-fader auxiliar;

inserts em todos os canais mono e main mix para uma conexão mais flexível  com

equipamentos externos; 04 saídas de subgrupo e saída mono adicional com filtro de

varredura das baixas frequências para ampliação com subwoofer;

04 envios auxiliares por canal; 02 faders de pré/pós se -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor

R$ 5.500,00.

 

    No dia 13/11/2019, às 11:30:16 horas, no lote (3) - Mesa de iluminação 192 canais dmx;

controla 16 aparelhos de até 12 canais, 30 bancos de memória com 8 canais cada; 8 chases

com controle de �fade time� e velocidade; dimensões: 483x133x76 mm; tensão: ac 220v;

peso: 2,5 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 15:01:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 15:01:29 horas, no lote (3) - Mesa de iluminação 192 canais dmx;

controla 16 aparelhos de até 12 canais, 30 bancos de memória com 8 canais cada; 8 chases

com controle de �fade time� e velocidade; dimensões: 483x133x76 mm; tensão: ac 220v;

peso: 2,5 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475; Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do
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edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:53:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:53:34 horas, no lote (3) - Mesa de iluminação 192 canais dmx;

controla 16 aparelhos de até 12 canais, 30 bancos de memória com 8 canais cada; 8 chases

com controle de �fade time� e velocidade; dimensões: 483x133x76 mm; tensão: ac 220v;

peso: 2,5 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:53:34 horas, no lote (3) - Mesa de iluminação 192 canais dmx;

controla 16 aparelhos de até 12 canais, 30 bancos de memória com 8 canais cada; 8 chases

com controle de �fade time� e velocidade; dimensões: 483x133x76 mm; tensão: ac 220v;

peso: 2,5 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO

CIVIL EIRELI com o valor R$ 669,84.

 

    No dia 13/11/2019, às 11:52:47 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,

quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 14/11/2019, às 09:45:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/11/2019, às 09:45:09 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,

quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: LEMOS EVENTOS LTDA ME. No dia

15/01/2020, às 14:05:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/01/2020, às 14:05:51 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,

quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PAIOL DA LUZ ILUMINACAO

TECNICA PARA EVENTOS EIREL. No dia 29/01/2020, às 09:41:44 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 09:41:44 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,

quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ERINEIDE

ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: DAMASCENO INFORMATICA E

EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 29/01/2020, às 14:57:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 14:57:13 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,

quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 018/2020, anexado aos autos fls.

601; Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender

os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30

minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art.

26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:57:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:57:30 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,
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quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:57:30 horas, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv,

alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12

vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx,

quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds

RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BOHRER EQUIPAMENTOS DE

AUDIO E VIDEO EIRELI com o valor R$ 9.399,84.

 

    No dia 13/11/2019, às 11:52:17 horas, no lote (5) - Equalizador gráfico 31 bandas de 1/3

de oitava, centradas na norma iso, com um q de 4 (por canal), filtros de q-constante, reforço

e atenuação de até 15db por banda, faders deslizantes de 20mm, com cases metálicos:

controle variável de hpf (filtro passa-altas) com 12db por oitava, controle de contorno de

agudos � high � (filtro de compensação), com reforço e atenuação de 6db; controle de nível

individual por canal + 10db a -; indicação de saturação (peak) a -3db do ponto de saturação,

detectados nos principais estágios do aparelho; indicação de presença de sinal (signal):

inicia-se (range) +/- 15db e +/- 6db com indicadores: chave bypass com indicador, entrada

balanceada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:08:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:08:43 horas, no lote (5) - Equalizador gráfico 31 bandas de 1/3

de oitava, centradas na norma iso, com um q de 4 (por canal), filtros de q-constante, reforço

e atenuação de até 15db por banda, faders deslizantes de 20mm, com cases metálicos:

controle variável de hpf (filtro passa-altas) com 12db por oitava, controle de contorno de

agudos � high � (filtro de compensação), com reforço e atenuação de 6db; controle de nível

individual por canal + 10db a -; indicação de saturação (peak) a -3db do ponto de saturação,

detectados nos principais estágios do aparelho; indicação de presença de sinal (signal):

inicia-se (range) +/- 15db e +/- 6db com indicadores: chave bypass com indicador, entrada

balanceada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:48:48 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:48:48 horas, no lote (5) - Equalizador gráfico 31 bandas de 1/3

de oitava, centradas na norma iso, com um q de 4 (por canal), filtros de q-constante, reforço

e atenuação de até 15db por banda, faders deslizantes de 20mm, com cases metálicos:

controle variável de hpf (filtro passa-altas) com 12db por oitava, controle de contorno de

agudos � high � (filtro de compensação), com reforço e atenuação de 6db; controle de nível

individual por canal + 10db a -; indicação de saturação (peak) a -3db do ponto de saturação,

detectados nos principais estágios do aparelho; indicação de presença de sinal (signal):

inicia-se (range) +/- 15db e +/- 6db com indicadores: chave bypass com indicador, entrada

balanceada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:48:48 horas, no lote (5) - Equalizador gráfico 31 bandas de 1/3

de oitava, centradas na norma iso, com um q de 4 (por canal), filtros de q-constante, reforço

e atenuação de até 15db por banda, faders deslizantes de 20mm, com cases metálicos:

controle variável de hpf (filtro passa-altas) com 12db por oitava, controle de contorno de

agudos � high � (filtro de compensação), com reforço e atenuação de 6db; controle de nível

individual por canal + 10db a -; indicação de saturação (peak) a -3db do ponto de saturação,

detectados nos principais estágios do aparelho; indicação de presença de sinal (signal):

inicia-se (range) +/- 15db e +/- 6db com indicadores: chave bypass com indicador, entrada

balanceada.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DAMASCENO INFORMATICA E

EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R$ 1.498,90.

 

    No dia 13/11/2019, às 11:53:12 horas, no lote (6) - Conectores XLR � macho � tipo: conector

XLR de linha
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acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema de jaws de

retenção do cabo, montagem rápida sem chave de fenda, dimensão (a x l x p): 8,2 x 1,9 x

1,9 cm peso 0,05 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:26:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:26:57 horas, no lote (6) - Conectores XLR � macho � tipo: conector

XLR de linha

acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema de jaws de

retenção do cabo, montagem rápida sem chave de fenda, dimensão (a x l x p): 8,2 x 1,9 x

1,9 cm peso 0,05 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:59:09 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:59:09 horas, no lote (6) - Conectores XLR � macho � tipo: conector

XLR de linha

acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema de jaws de

retenção do cabo, montagem rápida sem chave de fenda, dimensão (a x l x p): 8,2 x 1,9 x

1,9 cm peso 0,05 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:59:09 horas, no lote (6) - Conectores XLR � macho � tipo: conector

XLR de linha

acabamento externo em zinco, conectores com encaixe para solda, sistema de jaws de

retenção do cabo, montagem rápida sem chave de fenda, dimensão (a x l x p): 8,2 x 1,9 x

1,9 cm peso 0,05 kg.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor
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R$ 687,90.

 

    No dia 13/11/2019, às 12:35:53 horas, no lote (7) - Conectores XLR � fêmea � conector XLR

fêmea de linha 3 pinos, modelo: xlr fêmea ac3f/tipo: conector xlr de linha.

conectores: fêmea / acabamento externo em zinco.

conectores com encaixe para solda/sistema jaws de retenção do cabo/montagem rápida

sem chave de fenda com capa preta/dimensões (dxp): 1,5x8cm/20gm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:27:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:27:39 horas, no lote (7) - Conectores XLR � fêmea � conector XLR

fêmea de linha 3 pinos, modelo: xlr fêmea ac3f/tipo: conector xlr de linha.

conectores: fêmea / acabamento externo em zinco.

conectores com encaixe para solda/sistema jaws de retenção do cabo/montagem rápida

sem chave de fenda com capa preta/dimensões (dxp): 1,5x8cm/20gm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:00:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:00:02 horas, no lote (7) - Conectores XLR � fêmea � conector XLR

fêmea de linha 3 pinos, modelo: xlr fêmea ac3f/tipo: conector xlr de linha.

conectores: fêmea / acabamento externo em zinco.

conectores com encaixe para solda/sistema jaws de retenção do cabo/montagem rápida

sem chave de fenda com capa preta/dimensões (dxp): 1,5x8cm/20gm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:00:02 horas, no lote (7) - Conectores XLR � fêmea � conector XLR

fêmea de linha 3 pinos, modelo: xlr fêmea ac3f/tipo: conector xlr de linha.

conectores: fêmea / acabamento externo em zinco.
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conectores com encaixe para solda/sistema jaws de retenção do cabo/montagem rápida

sem chave de fenda com capa preta/dimensões (dxp): 1,5x8cm/20gm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor

R$ 409,80.

 

    No dia 13/11/2019, às 12:12:19 horas, no lote (8) - Cabo balanceado de áudio condutor:

2x 0,30mm². isolamento: polietileno, blindagem: fita de alumínio + fio de cobre (dreno)

0,20mm², cobertura pvc flexível.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 13:59:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 13:59:16 horas, no lote (8) - Cabo balanceado de áudio condutor:

2x 0,30mm². isolamento: polietileno, blindagem: fita de alumínio + fio de cobre (dreno)

0,20mm², cobertura pvc flexível.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475; Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:04:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:04:26 horas, no lote (8) - Cabo balanceado de áudio condutor:

2x 0,30mm². isolamento: polietileno, blindagem: fita de alumínio + fio de cobre (dreno)

0,20mm², cobertura pvc flexível.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:04:26 horas, no lote (8) - Cabo balanceado de áudio condutor:

2x 0,30mm². isolamento: polietileno, blindagem: fita de alumínio + fio de cobre (dreno)

0,20mm², cobertura pvc flexível.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor
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R$ 1.407,50.

 

    No dia 13/11/2019, às 12:14:24 horas, no lote (9) - Suporte tipo garra para refletores �

garra tipo c grande, fabricação em ferro na cor preta.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:28:12 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:28:11 horas, no lote (9) - Suporte tipo garra para refletores �

garra tipo c grande, fabricação em ferro na cor preta.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:05:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:05:12 horas, no lote (9) - Suporte tipo garra para refletores �

garra tipo c grande, fabricação em ferro na cor preta.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:05:12 horas, no lote (9) - Suporte tipo garra para refletores �

garra tipo c grande, fabricação em ferro na cor preta.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor

R$ 999,84.

 

    No dia 13/11/2019, às 12:27:29 horas, no lote (10) - Cabo paralelo. tensão 750v, cor

branca. matrial cobre. temperatura 70°. bitola 2,5mm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 14:00:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 14:00:02 horas, no lote (10) - Cabo paralelo. tensão 750v, cor
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branca. matrial cobre. temperatura 70°. bitola 2,5mm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475; Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:06:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:06:49 horas, no lote (10) - Cabo paralelo. tensão 750v, cor

branca. matrial cobre. temperatura 70°. bitola 2,5mm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:06:49 horas, no lote (10) - Cabo paralelo. tensão 750v, cor

branca. matrial cobre. temperatura 70°. bitola 2,5mm.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor

R$ 900,00.

 

    No dia 13/11/2019, às 12:28:58 horas, no lote (11) - Mini moving head 36 leds 3w, leds

rgbw: cores vermelha, verde, azul e branca, pan: 630°, tilt, 235°, ângulo do feixe, 6,87°,

dimmer 0-100%, 11/13 canais dmx512, modos de funcionamento: automático, dmx, áudio-

rítmico master/slave, conectores dmx: xlr de 3 pinos, display digital lcm, cooler para

refrigeração, bivolt, ac100-240v, 50/60hz.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:29:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:29:00 horas, no lote (11) - Mini moving head 36 leds 3w, leds

rgbw: cores vermelha, verde, azul e branca, pan: 630°, tilt, 235°, ângulo do feixe, 6,87°,

dimmer 0-100%, 11/13 canais dmx512, modos de funcionamento: automático, dmx, áudio-

rítmico master/slave, conectores dmx: xlr de 3 pinos, display digital lcm, cooler para

refrigeração, bivolt, ac100-240v, 50/60hz.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada
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para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:30:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:30:31 horas, no lote (11) - Mini moving head 36 leds 3w, leds

rgbw: cores vermelha, verde, azul e branca, pan: 630°, tilt, 235°, ângulo do feixe, 6,87°,

dimmer 0-100%, 11/13 canais dmx512, modos de funcionamento: automático, dmx, áudio-

rítmico master/slave, conectores dmx: xlr de 3 pinos, display digital lcm, cooler para

refrigeração, bivolt, ac100-240v, 50/60hz.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:30:31 horas, no lote (11) - Mini moving head 36 leds 3w, leds

rgbw: cores vermelha, verde, azul e branca, pan: 630°, tilt, 235°, ângulo do feixe, 6,87°,

dimmer 0-100%, 11/13 canais dmx512, modos de funcionamento: automático, dmx, áudio-

rítmico master/slave, conectores dmx: xlr de 3 pinos, display digital lcm, cooler para

refrigeração, bivolt, ac100-240v, 50/60hz.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS EVENTOS LTDA ME com o valor

R$ 4.499,98.

 

    No dia 13/11/2019, às 13:01:44 horas, no lote (12) - Microfone sem fio vocal receptor

fornece xlr profissional e saídas de ¼� jack. o nível de áudio e squelch são ajustáveis no

receptor.

o transmissor de mão possui uma mola de aço, fio da grade frontal de malha para proteger o

transdutor dinâmico. seu padrão polar garante um máximo ganho e sua voz.

o sistema inclui um receptor transmissor portátil fonte de alimentação universal com eua/

rino unido adaptador / ue sa adaptador de suporte 45, e uma pilha tamanho aa. 30mhz de

largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação

com uma única bateria tamanho aa, controle de ganho sobre trasmissor de mão.

indicador de bateria fraca, silencioso liga/desliga/mudo no transmissor de mão, cápsula
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dinâmica cardióide ccs, series, resposta de frequência 70hz a 20khz: display com 8 canais

de frequência selecionáveis; potência do transmissor 10mw; sistema diversity (duas

antenas).

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:52:08 horas, no lote (12) - Microfone sem fio vocal receptor

fornece xlr profissional e saídas de ¼� jack. o nível de áudio e squelch são ajustáveis no

receptor.

o transmissor de mão possui uma mola de aço, fio da grade frontal de malha para proteger o

transdutor dinâmico. seu padrão polar garante um máximo ganho e sua voz.

o sistema inclui um receptor transmissor portátil fonte de alimentação universal com eua/

rino unido adaptador / ue sa adaptador de suporte 45, e uma pilha tamanho aa. 30mhz de

largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação

com uma única bateria tamanho aa, controle de ganho sobre trasmissor de mão.

indicador de bateria fraca, silencioso liga/desliga/mudo no transmissor de mão, cápsula

dinâmica cardióide ccs, series, resposta de frequência 70hz a 20khz: display com 8 canais

de frequência selecionáveis; potência do transmissor 10mw; sistema diversity (duas

antenas).

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:40:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:40:23 horas, no lote (12) - Microfone sem fio vocal receptor

fornece xlr profissional e saídas de ¼� jack. o nível de áudio e squelch são ajustáveis no

receptor.

o transmissor de mão possui uma mola de aço, fio da grade frontal de malha para proteger o

transdutor dinâmico. seu padrão polar garante um máximo ganho e sua voz.

o sistema inclui um receptor transmissor portátil fonte de alimentação universal com eua/

rino unido adaptador / ue sa adaptador de suporte 45, e uma pilha tamanho aa. 30mhz de

largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação

com uma única bateria tamanho aa, controle de ganho sobre trasmissor de mão.

indicador de bateria fraca, silencioso liga/desliga/mudo no transmissor de mão, cápsula

dinâmica cardióide ccs, series, resposta de frequência 70hz a 20khz: display com 8 canais
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de frequência selecionáveis; potência do transmissor 10mw; sistema diversity (duas

antenas).

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:40:23 horas, no lote (12) - Microfone sem fio vocal receptor

fornece xlr profissional e saídas de ¼� jack. o nível de áudio e squelch são ajustáveis no

receptor.

o transmissor de mão possui uma mola de aço, fio da grade frontal de malha para proteger o

transdutor dinâmico. seu padrão polar garante um máximo ganho e sua voz.

o sistema inclui um receptor transmissor portátil fonte de alimentação universal com eua/

rino unido adaptador / ue sa adaptador de suporte 45, e uma pilha tamanho aa. 30mhz de

largura a banda de seleção (dependendo dos planos locais frequência) 8 horas de operação

com uma única bateria tamanho aa, controle de ganho sobre trasmissor de mão.

indicador de bateria fraca, silencioso liga/desliga/mudo no transmissor de mão, cápsula

dinâmica cardióide ccs, series, resposta de frequência 70hz a 20khz: display com 8 canais

de frequência selecionáveis; potência do transmissor 10mw; sistema diversity (duas

antenas).

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa HS COMERCIO DE ELETRONICOS

LTDA ME com o valor R$ 3.900,00.

 

    No dia 13/11/2019, às 12:58:50 horas, no lote (13) - Projetor de imagem (data show):

tecnologia 3LCD, método de projeção: frontal/traseira/montada no teto, resolução Nativa:

XGA (1024x768 pixels), contraste: 15.000: 1 reprodução de cores: até 1,07 bilhão de cores,

luminosidade/brilho: 3600 lúmens em branco, relação de aspecto: 4:4 � lâmpada tipo E-TORL

200W UHE, vida útil da lâmpada até 10.000 horas (modo eco) até 5.000 horas (modo

normal). lente tipo foco manual zoom: 1.0 � 1.2, índice de projeção (THROW RATIO): 1,49 �

1,77:1, distância de projeção: 1,8m � 2,17m. tamanho da imagem: 30� � 300�, correção

trapezoidal vertical: +/- 30°. interfaces/entradas: -1x hdmi � 1x VGA (D-SUB 15 pinos) � 1x

áudio/vídeos composto rca (amarelo, branco, vermelho) � 1x usb tipo a (memória usb,

adaptador wi-fi) � 1x USB tipo b (usb display, mouse, controle) � outros � segurança: trava

kensington, função de proteção por senha. alimentação � voltagem: 100-240 v ac, 50;60hz,

consumo de energia: 227w (modo normal)- 207w (modo eco)/ 0,26 w (em espera).

GARANTIA -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2020, às

11:00:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 29/01/2020, às 11:00:07 horas, no lote (13) - Projetor de imagem (data show):

tecnologia 3LCD, método de projeção: frontal/traseira/montada no teto, resolução Nativa:

XGA (1024x768 pixels), contraste: 15.000: 1 reprodução de cores: até 1,07 bilhão de cores,

luminosidade/brilho: 3600 lúmens em branco, relação de aspecto: 4:4 � lâmpada tipo E-TORL

200W UHE, vida útil da lâmpada até 10.000 horas (modo eco) até 5.000 horas (modo

normal). lente tipo foco manual zoom: 1.0 � 1.2, índice de projeção (THROW RATIO): 1,49 �

1,77:1, distância de projeção: 1,8m � 2,17m. tamanho da imagem: 30� � 300�, correção

trapezoidal vertical: +/- 30°. interfaces/entradas: -1x hdmi � 1x VGA (D-SUB 15 pinos) � 1x

áudio/vídeos composto rca (amarelo, branco, vermelho) � 1x usb tipo a (memória usb,

adaptador wi-fi) � 1x USB tipo b (usb display, mouse, controle) � outros � segurança: trava

kensington, função de proteção por senha. alimentação � voltagem: 100-240 v ac, 50;60hz,

consumo de energia: 227w (modo normal)- 207w (modo eco)/ 0,26 w (em espera).

GARANTIA -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil nº 13/2020, anexado aos autos fls. 474/475;  Declaro a empresa vencedora

no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme

Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06,

Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do edital e seus subitens. No dia

30/01/2020, às 09:46:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:46:00 horas, no lote (13) - Projetor de imagem (data show):

tecnologia 3LCD, método de projeção: frontal/traseira/montada no teto, resolução Nativa:

XGA (1024x768 pixels), contraste: 15.000: 1 reprodução de cores: até 1,07 bilhão de cores,

luminosidade/brilho: 3600 lúmens em branco, relação de aspecto: 4:4 � lâmpada tipo E-TORL

200W UHE, vida útil da lâmpada até 10.000 horas (modo eco) até 5.000 horas (modo

normal). lente tipo foco manual zoom: 1.0 � 1.2, índice de projeção (THROW RATIO): 1,49 �

1,77:1, distância de projeção: 1,8m � 2,17m. tamanho da imagem: 30� � 300�, correção

trapezoidal vertical: +/- 30°. interfaces/entradas: -1x hdmi � 1x VGA (D-SUB 15 pinos) � 1x

áudio/vídeos composto rca (amarelo, branco, vermelho) � 1x usb tipo a (memória usb,

adaptador wi-fi) � 1x USB tipo b (usb display, mouse, controle) � outros � segurança: trava

kensington, função de proteção por senha. alimentação � voltagem: 100-240 v ac, 50;60hz,

consumo de energia: 227w (modo normal)- 207w (modo eco)/ 0,26 w (em espera).

GARANTIA -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após disputa alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor

ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o

lote em favor da licitante.
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    No dia 30/01/2020, às 09:46:00 horas, no lote (13) - Projetor de imagem (data show):

tecnologia 3LCD, método de projeção: frontal/traseira/montada no teto, resolução Nativa:

XGA (1024x768 pixels), contraste: 15.000: 1 reprodução de cores: até 1,07 bilhão de cores,

luminosidade/brilho: 3600 lúmens em branco, relação de aspecto: 4:4 � lâmpada tipo E-TORL

200W UHE, vida útil da lâmpada até 10.000 horas (modo eco) até 5.000 horas (modo

normal). lente tipo foco manual zoom: 1.0 � 1.2, índice de projeção (THROW RATIO): 1,49 �

1,77:1, distância de projeção: 1,8m � 2,17m. tamanho da imagem: 30� � 300�, correção

trapezoidal vertical: +/- 30°. interfaces/entradas: -1x hdmi � 1x VGA (D-SUB 15 pinos) � 1x

áudio/vídeos composto rca (amarelo, branco, vermelho) � 1x usb tipo a (memória usb,

adaptador wi-fi) � 1x USB tipo b (usb display, mouse, controle) � outros � segurança: trava

kensington, função de proteção por senha. alimentação � voltagem: 100-240 v ac, 50;60hz,

consumo de energia: 227w (modo normal)- 207w (modo eco)/ 0,26 w (em espera).

GARANTIA -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI com o valor R$ 3.850,00.

 

    No dia 13/11/2019, às 13:05:26 horas, no lote (14) - Suporte de projetor: inclinação 15°,

articulação 360°, pode ser instalado no teto ou parede, engate rápido, possui braço

extensor, suporte até 10kg, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática, dimensões

aproximada do produto: 370x370x248 � 905mm (LXPXA.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:01:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:01:55 horas, no lote (14) - Suporte de projetor: inclinação 15°,

articulação 360°, pode ser instalado no teto ou parede, engate rápido, possui braço

extensor, suporte até 10kg, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática, dimensões

aproximada do produto: 370x370x248 � 905mm (LXPXA.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por

parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº 224/2019, anexado aos autos fls.

474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e

Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de

30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do

edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 09:47:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 09:47:05 horas, no lote (14) - Suporte de projetor: inclinação 15°,

articulação 360°, pode ser instalado no teto ou parede, engate rápido, possui braço

extensor, suporte até 10kg, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática, dimensões
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aproximada do produto: 370x370x248 � 905mm (LXPXA.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que da análise da

especificação do material ofertado verifica-se o atendimento ao instrumento convocatório,

tendo atendido as demais exigências habilitatórias e após disputa alcançou-se um preço

mais vantajoso para a Administração, estando o valor ofertado abaixo do estimado pela

Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 09:47:05 horas, no lote (14) - Suporte de projetor: inclinação 15°,

articulação 360°, pode ser instalado no teto ou parede, engate rápido, possui braço

extensor, suporte até 10kg, fabricado em aço carbono com pintura eletrostática, dimensões

aproximada do produto: 370x370x248 � 905mm (LXPXA.

GARANTIA: mínima de 03 (três) meses ou do Fabricante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS

EIRELI com o valor R$ 129,00.

 

    No dia 13/11/2019, às 13:27:40 horas, no lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com

instalação: split piso-teto, com capacidade nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e

com as seguintes especificações: gás refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v)

220 volts; compressor fixo/rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência,

possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; filtro

antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo atender a todas as normas técnicas,

em conformidade com a ABNT e certificados por órgãos competentes da área; consumo:

compatível com a potência do equipamento, com selo PROCEL ou inmetro, classificação �a�

ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/01/2020, às 14:14:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2020, às 14:14:09 horas, no lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com

instalação: split piso-teto, com capacidade nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e

com as seguintes especificações: gás refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v)

220 volts; compressor fixo/rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência,

possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; filtro

antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo atender a todas as normas técnicas,

em conformidade com a ABNT e certificados por órgãos competentes da área; consumo:

compatível com a potência do equipamento, com selo PROCEL ou inmetro, classificação �a�

ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.
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GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: PORTO

TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME. No dia 29/01/2020, às 11:53:57

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:53:57 horas, no lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com

instalação: split piso-teto, com capacidade nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e

com as seguintes especificações: gás refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v)

220 volts; compressor fixo/rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência,

possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; filtro

antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo atender a todas as normas técnicas,

em conformidade com a ABNT e certificados por órgãos competentes da área; consumo:

compatível com a potência do equipamento, com selo PROCEL ou inmetro, classificação �a�

ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº

013/2020, anexado aos autos fls. 560;  Declaro a empresa vencedora no lote, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e o subitem 10.2 do edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às 10:38:35

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/01/2020, às 10:38:35 horas, no lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com

instalação: split piso-teto, com capacidade nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e

com as seguintes especificações: gás refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v)

220 volts; compressor fixo/rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência,

possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; filtro

antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo atender a todas as normas técnicas,

em conformidade com a ABNT e certificados por órgãos competentes da área; consumo:

compatível com a potência do equipamento, com selo PROCEL ou inmetro, classificação �a�

ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias
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e após disputa alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor

ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o

lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:38:35 horas, no lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com

instalação: split piso-teto, com capacidade nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e

com as seguintes especificações: gás refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v)

220 volts; compressor fixo/rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência,

possibilitando o funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; filtro

antibacteriano, led�s indicativos, nível de ruído, devendo atender a todas as normas técnicas,

em conformidade com a ABNT e certificados por órgãos competentes da área; consumo:

compatível com a potência do equipamento, com selo PROCEL ou inmetro, classificação �a�

ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa OLMIR IORIS

E CIA LTDA EPP com o valor R$ 62.799,96.

 

    No dia 13/11/2019, às 13:27:45 horas, no lote (16) - Serviços de instalação dos itens 01 a

14, referentes a equipamentos de sonorização e iluminação no auditório do Teatro

Banzeiros situada à Rua José do Patrocínio, nº 5152, Centro. CEP. 76.801-050, Porto

Velho-RO.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 29/01/2020, às 11:30:03 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/01/2020, às 11:30:03 horas, no lote (16) - Serviços de instalação dos itens 01 a

14, referentes a equipamentos de sonorização e iluminação no auditório do Teatro

Banzeiros situada à Rua José do Patrocínio, nº 5152, Centro. CEP. 76.801-050, Porto

Velho-RO.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil nº

224/2019, anexado aos autos fls. 474/475;  Declaro a empresa vencedora no lote, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 10.2 do edital e seus subitens. No dia 30/01/2020, às

10:31:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 30/01/2020, às 10:31:47 horas, no lote (16) - Serviços de instalação dos itens 01 a

14, referentes a equipamentos de sonorização e iluminação no auditório do Teatro

Banzeiros situada à Rua José do Patrocínio, nº 5152, Centro. CEP. 76.801-050, Porto

Velho-RO.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando que da análise da especificação do material ofertado verifica-se o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências habilitatórias

e após disputa alcançou-se um preço mais vantajoso para a Administração, estando o valor

ofertado abaixo do estimado pela Administração para a presente aquisição, ADJUDICO o

lote em favor da licitante.

 

    No dia 30/01/2020, às 10:31:47 horas, no lote (16) - Serviços de instalação dos itens 01 a

14, referentes a equipamentos de sonorização e iluminação no auditório do Teatro

Banzeiros situada à Rua José do Patrocínio, nº 5152, Centro. CEP. 76.801-050, Porto

Velho-RO.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEMOS

EVENTOS LTDA ME com o valor R$ 4.525,00.

 

    No dia 14/11/2019, às 09:45:07 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - LEMOS EVENTOS LTDA ME, no lote (4) - Refletor

par led 54 RGBW 3vv, alumínio injetado muito resistente e durável, é composto por 54 leds,

sendo divididos em 12 vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional

tanto no modo dmx, quanto no automático e master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8

canais,potência 54 leds RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. O motivo da desclassificação foi:

A empresa solicitou sua desclassificação no chat de mensagem do lote, ERRO DE

DIGITAÇÃO NO VALOR.

 

    No dia 15/01/2020, às 14:05:51 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA

EVENTOS EIREL, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv, alumínio injetado muito

resistente e durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12 vermelhos, 18 verdes,

18 azuis, 6 brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx, quanto no automático e

master/slave. tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds RGBW de 3 watts, peso

2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. O motivo da desclassificação foi:

Conforme solicitação no campo de mensagem, a empresa PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO

solicitou sua desclassificação no lote.
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    No dia 15/01/2020, às 14:14:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS

EIRELI ME, no lote (15) - Aparelhos de ar condicionado com instalação: split piso-teto, com

capacidade nominal de 60.000 btu�s, com controle remoto e com as seguintes

especificações: gás refrigerante 410ª/R 22, operação eletrônica; tensão (v) 220 volts;

compressor fixo/rotativo, dotado de variador eletrônico de frequência, possibilitando o

funcionamento em rotação variável, para cargas parciais; filtro antibacteriano, led�s

indicativos, nível de ruído, devendo atender a todas as normas técnicas, em conformidade

com a ABNT e certificados por órgãos competentes da área; consumo: compatível com a

potência do equipamento, com selo PROCEL ou inmetro, classificação �a� ou �b�.

GARANTIA DO (S) APARELHO (S) DE AR CONDICIONADO: mínima de 12 (doze) meses.

GARANTIA DO (S) SERVIÇO (S) DE INSTALAÇÃO: mínima de 90 (noventa) dias. O motivo

da desclassif icação foi: A empresa PORTO TECNOLOGIA COMERCIO, será

desclassificada no lote, por não atender a solicitação do pregoeiro para o envio da

documentação e proposta no prazo estipulado.

 

    No dia 29/01/2020, às 09:41:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS

LTDA, no lote (4) - Refletor par led 54 RGBW 3vv, alumínio injetado muito resistente e

durável, é composto por 54 leds, sendo divididos em 12 vermelhos, 18 verdes, 18 azuis, 6

brancos, equipamento funcional tanto no modo dmx, quanto no automático e master/slave.

tensão: bivolt, canais dmx: 8 canais,potência 54 leds RGBW de 3 watts, peso 2,23kg.

GARANTIA: mínima de 12 (doze) meses ou do Fabricante. O motivo da desclassificação foi:

Desclassifico a empresa DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA, por

pedido de desclassificação no chat de mensagem do licitações; Infelizmente nosso

fornecedor não possui mais este produto para comercialização, desta maneira não

conseguimos honrar os preços. Pedimos desclassificação de nosso lance para este item.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
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Membro Equipe Apoio

 

JOSINALDO GURGEL PEREIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
22.172.252/0001-30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI

02.301.160/0001-04 DAMASCENO INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA.-EPP

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

09.142.743/0001-70 HS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME

63.774.806/0001-57 LEMOS EVENTOS LTDA ME

13.201.732/0001-91 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

02.405.020/0001-78 MICRO SERVICE ELETRONICOS EIRELI

70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA EPP

08.207.090/0001-06 PAIOL DA LUZ ILUMINACAO TECNICA PARA EVENTOS EIREL

05.587.568/0001-74 PORTO TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

17.805.370/0001-07 SINAI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME

04.591.627/0001-15 VCA TELETRON LTDA - ME
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