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TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL

Processo Administrativo
Pregao Presencial No.

8275
G00034 /2018

As 10:17 do dia 06/07/2018 , apos a
Sr(a). EDSON CARLOS PEREIRA
item(ns):

analise

do

resultado do Pregao Presencial No. G00034 /2018 o pregoeiro(a)
ADJUDICAM ao(s) licitante(s) vencedor(es) o(s) respectivo(s)

M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
ITEM

DESCRICAO
1

LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO
Especificacoes: As cabinas sanitarias podem ser d
e qualquer cor, desde que tenha facil visibilidad
e por ser o evento em grande parte no periodo not
urno, fabricadas em polietileno de alta densidade
, com piso antiderrapante, superficie das paredes
internas lisas, telas superiores para circulacao
de ar, dispositivo de trinco com indicacao Livre
/ Ocupado.Os produtos quimicos utilizados sao bi
odegradaveis, formulados para total assepsia, nao
contendo formol ou qualquer outra substancia qui
mica de natureza agressiva. Nossas cabinas nao ex
igem nenhum tipo de ligacao com a rede de agua e
esgoto e tao somente que sejam instaladas em loca
l plano, e que permita a aproximacao do equipamen
to de manutencao para limpeza diaria, a, no maxim
o, 15 metros das mesmas. Caracteristicas Gerais:
Caixa de dejetos com assento, Suporte para papel
higienico, Piso anti-derrapante, Identificacao (M
asc. / Fem.), Ponto de ventilacao natural, Teto t
ranslucido. Altura: 2.400 mm. Especificacooes Tec
nicas: Largura: 1.200 mm , Profundidade: 1.250 mm
, Alt. assento: 450 mm, Vol. tanque: 220 litros,
Peso: 85 kg.
2 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO ESPECIAL
Cabine especial para portador de deficiencia fisi
ca ? Especificacoes: As cabinas sanitarias podem
ser de qualquer cor, desde que tenha facil visibi
lidade por ser o evento em grande parte no period
o noturno, fabricadas em polietileno de alta dens
idade, com piso antiderrapante, superficie das pa
redes internas lisas, telas superiores para circu
lacao de ar, dispositivo de trinco com indicacao
Livre / Ocupado.Os produtos quimicos utilizados s
ao biodegradaveis, formulados para total assepsia
, nao contendo formol ou qualquer outra substanci
a quimica de natureza agressiva. Nossas cabinas n

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

M.TENDAS

110,0000

23.100,00

M.TENDAS

180,0000

7.200,00
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ao exigem nenhum tipo de ligacao com a rede de ag
ua e esgoto e tao somente que sejam instaladas em
local plano, e que permita a aproximacao do equi
pamento de manutencao para limpeza diaria, a, no
maximo, 15 metros das mesmas. Caracteristicas Ger
ais: Caixa de dejetos com assento, Suporte para p
apel higienico, Piso anti-derrapante, Identificac
ao (Masc. / Fem.), Ponto de ventilacao natural, T
eto translucido. Altura: 2.400 mm. Especificacooe
s Tecnicas: Largura: 1.200 mm , Profundidade: 1.2
50 mm, Alt. assento: 450 mm, Vol. tanque: 220 lit
ros, Peso: 85 kg.
3 LOCACAO DE PISO
Especificacoes: Montagem de piso justapostos, est
ruturado em compensado e sarrafos, nivelado com a
ltura final em relacao ao solo de aproximadamente
10cm e cobertos com carpete de forracao novo na
cor grafite, fixado por cola de contato e/ou fita
dupla face.
6 LOCACAO DE GRUPO GERADOR
Especificacoes: Composto por motor MWM 6.12TCA a
diesel (Capacidade do Tanque: 150 L, Autonomia:
24 horas) de reconhecida performance, acoplado a
gerador, Potencia: 180 KVA, Tensao: CA 3 Tensoes
/ CC 12 Vcc, Tipo de acionamento: Automatico, de
moderna tecnologia e montados sobre base metalica
, Silenciado, pois sao equipamentos dentro de est
rutura metalica que acondicionam o Grupo Gerador.
Possuem: Portas laterais para operacao e manuten
cao; entrada e saida de ar atraves de venezianas
opostas; motor e gerador apoiados sobre amorteced
ores de vibracao; quadro de comando; tanque de co
mbustivel; baterias; ilhos de icamento. Todo o co
njunto e fixado sobre chassis metalico e fornecid
o com tratamento acustico O que possibilita a sua
utilizacao em locais onde o baixo nivel de ruido
e inevitavel.
7 LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL 10X10
Especificacoes: Coberturas em lona branca, compos
to de trevira em poliester de alta tenacidade, co
berto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecid
o com aditivos quimicos auto-extinguivel, anti-mo
fo, anti-fungos e laca anti-raios ultravioleta, n
o estilo piramidal com base em estrutura metalica
pintada em tinta esmalte branca ou aluminio, com
posta de calhas inteiricas e laterais reforcadas
trelicadas, para captacao e escoamento de agua, a
bertura superior com protetor triangular. Pes de
sustentacao laterais com 6,00 metros de altura,
em perfis metalicos quadrados, solidarizados elet
ricamente, travados atraves de mao-francesa e has
tes metalicas, grapadas por barras de ferro ponti
agudas.

M.TENDAS

30,0000

60.000,00

M.TENDAS

1.920,0000

38.400,00

M.TENDAS

1.200,0000

72.000,00
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M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME
ITEM

DESCRICAO
8

LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL 8X8
Especificacoes: Coberturas em lona branca, compos
to de trevira em poliester de alta tenacidade, co
berto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecid
o com aditivos quimicos auto-extinguivel, anti-mo
fo, anti-fungos e laca anti-raios ultravioleta, n
o estilo piramidal com base em estrutura metalica
pintada em tinta esmalte branca, composta de cal
has inteiricas e laterais reforcadas trelicadas,
para captacao e escoamento de agua, abertura supe
rior com protetor triangular. Pes de sustentacao
laterais com 3,00 metros de altura, em perfis me
talicos quadrados, solidarizados eletricamente, t
ravados atraves de mao-francesa e hastes metalica
s, grapadas por barras de ferro pontiagudas.
9 LOCACAO DE TENDA PIRAMIDAL 5X5
Especificacoes: Coberturas em lona branca, compos
to de trevira em poliester de alta tenacidade, co
berto com PVC pigmentado em ambas as faces, tecid
o com aditivos quimicos auto-extinguivel, anti-mo
fo, anti-fungos e laca anti-raios ultravioleta, n
o estilo piramidal com base em estrutura metalica
pintada em tinta esmalte branca, composta de cal
has inteiricas e laterais reforcadas trelicadas,
para captacao e escoamento de agua, abertura supe
rior com protetor triangular. Pes de sustentacao
laterais com 3,00 metros de altura, em perfis me
talicos quadrados, solidarizados eletricamente, t
ravados atraves de mao-francesa e hastes metalica
s, grapadas por barras de ferro pontiagudas
12 LOCACAO DE PALCO 14X10 TETO
Estrutura metalica em aco carbono perfil U na cha
pa 2,65mm em sistema de trelicas com perfil de al
uminio em forma de canaletas onde sao fixadas a c
obertura em lona branco/cinza com as aditivacoes:
Auto extinguivel, anti-oxidante, anti UV, Anti
fungo e sem carga. Pe direito livre: 6,50m de alt
ura Altura do piso: 2,00m Altura total da estrutu
ra: 10,0m. PISO - Estrutura de andaimes tubulare
s em tubos de 2 polegadas na chapa 2,65mm com tra
vamento em sistema de X o que nao permite nenhum
movimento na parte superior do piso que e compost
o por placas de aco em perfil 70 x 30 na chapa 2,
65mm revestido por madeirite naval plastificado
na cor preto. CAMARINS - 02 camarins nas medidas
de 6,90m de comprimento por 3,0m de largura com p
aredes em chapa metalica na cor aluminio e cobert
ura em lona branca em estilo tensionado modelo du

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

M.TENDAS

770,0000

19.250,00

M.TENDAS

345,0000

10.350,00

M.TENDAS

10.700,0000

53.500,00
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as aguas. Os camarins sao montados na parte super
ior do piso na traseira do palco com piso indepen
dente e uma unica escada de acesso com2,20m de la
rgura o que permite mais conforto e seguranca aos
artistas. HOUSE MIX FRENTE Medidas de 4,0m de f
rente por 3,0m de profundidade em estrutura metal
ica tubular em tubos de 2 polegadas travamento em
sistema "X" com dois andares sendo o primeiro pi
so com elevacao de 0,30cm do chao e o segundo and
ar com 2,20m de altura para canhoes seguidores. H
OUSE MIX MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimen
to por 3,0m de profundidade em estrutura metalica
tubular em tubos de 2 polegadas travamento em si
stema "X" montada ao lado do palco sendo uma de c
ada lado com elevacao 2,20m de altura com fechame
nto lateral. TORRES FLY - 02 torres de andaimes p
ara sustentacao de caixas de som em sistema Fly n
as medidas de 2,40m de frente por 2,40m de profun
didade com altura de 12m com pau de carga central
com capacidade para 3.000 KG em formato Viga "I"
.
14 LOCACAO DE TENDA GALPAO MODULAR 02 AGUAS
Cobertura modular duas aguas, auto-portante, colu
nas com travessas e vigas fabricadas aluminio, co
lunas (pes) na altura de 4,00 metros com perfis d
e aluminio nas arestas das estruturas permitindo
o encaixe das lonas quando ha travamentos em cabo
s de aco, sapatas fixas junto ao solo atraves de
parabolts e podendo ser ainda tencionados caso ne
cessario. As lonas sao tipo KP 1000, anti-mofo, i
mpermeavel, anti-chama, Black-out, na cor branca,
sendo aplicada no teto e quando nas laterais.

M.TENDAS

60,0000

Adjudicados para: M.TENDAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

36.000,00

319.800,00

FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
ITEM

DESCRICAO
4

LOCACAO DE GRADIL
Especificacoes: Grades metalicas com 1,20m de alt
ura por 2,20m de comprimento, em estrutura metali
ca galvanizada, nao necessita de perfuracao no so
lo para sua fixacao, utilizado em varias formas s
empre com a intencao de isolar ambientes.
5 LOCACAO DE FECHAMENTO EM METAL
Especificacoes: Placas metalicas com 2,20m de alt
ura por 2,20m de comprimento, em estrutura metali
ca pintada, chapa galvanizada, com travamento em
mao francesa , resistente, bonito e pratico, nece
ssita de perfuracao no solo para sua fixacao, uti
lizado em varias formas sempre com a intencao de

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

FLEX

10,7600

21.520,00

FLEX

14,1000

28.200,00
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isolar e proteger ambientes.
LOCACAO DE PALCO 10X08
Especificacoes: Teto com cobertura em uma agua co
m lona branca, composto de trevira em poliester d
e alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em
ambas as faces, tecido com aditivos quimicos auto
-extinguivel, anti-mofo, anti-fungos e laca antiraios ultravioleta) e fechamento lateral em sombr
ite. Estrutura da cobertura e metalica e galvaniz
ada e pes de sustentacao lateral com 6,50m de alt
ura e de calhas inteiricas e trelicadas . Altura
do Piso 2,00 m em relacao ao solo, fechado na la
terais e frente com Lycra preta, com 01 escada de
acesso e 01 Camarim em tenda 5x5. Area livre de
piso de 10x5, sendo piso em placas de madeira nav
al com molduras metalicas. HOUSE MIX MONITORA - M
edidas de 6,90m de comprimento por 3,0m de profun
didade em estrutura metalica tubular em tubos de
2 polegadas travamento em sistema ?X? montada ao
lado do palco sendo uma de cada lado com elevacao
2,20m de altura com fechamento lateral. TORRES F
LY - 02 torres de andaimes para sustentacao de ca
ixas de som em sistema Fly nas medidas de 2,40m d
e frente por 2,40m de profundidade com altura de
12m com pau de carga central com capacidade para
3.000 KG em formato Viga "I".
11 LOCACAO DE PALCO 12X10
Especificacoes: Teto - Estrutura metalica em aco
carbono perfil U na chapa 2,65mm em sistema de tr
elicas com perfil de aluminio em forma de canalet
as onde sao fixadas a cobertura em lona branco/ci
nza, com as aditivacoes: Auto extinguivel, Anti
oxidante, Anti UV, Anti fungo, Sem carga. Pe di
reito livre: 6,80m de altura. Altura do piso: 2,
30m. Altura total da estrutura: 10,0m. PISO - Est
rutura de andaimes tubulares em tubos de 2 polega
das na chapa 2,65mm com travamento em sistema de
X o que nao permite nenhum movimento na parte sup
erior do piso que e composto por placas de aco em
perfil 70 x 30 na chapa 2,65mm revestido por mad
eirite naval plastificado na cor preto. CAMARINS
- 02 camarins nas medidas de 6,90m de comprimento
por 3,0m de largura com paredes em chapa metalic
a na cor aluminio e cobertura em lona branca em e
stilo tensionado modelo duas aguas. Os camarins s
ao montados na parte superior do piso na traseira
do palco com piso independente e uma unica escad
a de acesso com 2,20m de largura o que permite ma
is conforto e seguranca aos artistas. HOUSE MIX F
RENTE Medidas de 4,0m de frente por 3,0m de profu
ndidade em estrutura metalica tubular em tubos de
2 polegadas travamento em sistema "X" com dois a
ndares sendo o primeiro piso com elevacao de 0,30
10

FLEX

6.450,0000

32.250,00

FLEX

9.170,0000

45.850,00
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17.800,0000

89.000,00

FLEX

113,8000

91.040,00

TERMO DE ADJUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL
cm do chao e o segundo andar com 2,20m de altura
para canhoes seguidores. HOUSE MIX MONITORA - Med
idas de 6,90m de comprimento por 3,0m de profundi
dade em estrutura metalica tubular em tubos de 2
polegadas travamento em sistema "X" montada ao la
do do palco sendo uma de cada lado com elevacao 2
,20m de altura com fechamento lateral. TORRES FLY
- 02 torres de andaimes para sustentacao de caix
as de som em sistema Fly nas medidas de 2,40m de
frente por 2,40m de profundidade com altura de 12
m com pau de carga central com capacidade para 3.
000 KG em formato Viga "I".
13 LOCACAO DE PALCO 16X14 TETO
Estrutura metalica em aco carbono perfil U na cha
pa 2,65mm em sistema de trelicas com perfil de al
uminio em forma de canaletas onde sao fixadas a c
obertura em lona branco/cinza com as aditivacoes:
Auto extinguivel, anti-oxidante, Anti UV, Anti
fungo e sem carga . Pe direito livre: 6,50m de a
ltura, Altura do piso: 2,00m, Altura total da est
rutura: 10,0m PISO - Estrutura de andaimes tubul
ares em tubos de 2 polegadas na chapa 2,65mm com
travamento em sistema de X o que nao permite nenh
um movimento na parte superior do piso que e comp
osto por placas de aco em perfil 70 x 30 na chapa
2,65mm revestido por madeirite naval plastificad
o na cor preto. CAMARINS - 02 camarins nas medida
s de 6,90m de comprimento por 3,0m de largura com
paredes em chapa metalica na cor aluminio e cobe
rtura em lona branca em estilo tensionado modelo
duas aguas. Os camarins sao montados na parte sup
erior do piso na traseira do palco com piso indep
endente e uma unica escada de acesso com2,20m de
largura o que permite mais conforto e seguranca a
os artistas. HOUSE MIX FRENTE Medidas de 4,0m de
frente por 3,0m de profundidade em estrutura met
alica tubular em tubos de 2 polegadas travamento
em sistema "X" com dois andares sendo o primeiro
piso com elevacao de 0,30cm do chao e o segundo a
ndar com 2,20m de altura para canhoes seguidores.
HOUSE MIX MONITORA - Medidas de 6,90m de comprim
ento por 3,0m de profundidade em estrutura metali
ca tubular em tubos de 2 polegadas travamento em
sistema "X" montada ao lado do palco sendo uma de
cada lado com elevacao 2,20m de altura com fecha
mento lateral. TORRES FLY - 02 torres de andaimes
para sustentacao de caixas de som em sistema Fly
nas medidas de 2,40m de frente por 2,40m de prof
undidade com altura de 12m com pau de carga centr
al com capacidade para 3.000 KG em formato Viga "
I".
15 LOCACAO DE ESTANDES
Especificacoes: Montagem em octanorm / TS branco,
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altura padrao, testeira retro iluminada, 3 spot’
s de luz e pontos de energia.
Adjudicados para: FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

307.860,00

TOTAL DA ADJUDICACAO

627.660,00

____________________________
EDSON CARLOS PEREIRA
Pregoeiro(a)
_

