PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
“A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA
DECORAÇÃO”

SECRETARIA DE GESTÃO
PORTO FERREIRA

Processo n° 8.275/2018
Pregão Presencial nº. 34/2018.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Sra. Carla Renata Hissnauer, na qualidade de Autoridade Competente em exercício, e por delegação
de competência prevista no inciso V do Art. 5º do Decreto Municipal nº. 141/05, fundamentado nos
elementos constantes dos autos do processo da licitação em epígrafe, e considerando a inexistência de
recurso contra os atos do Pregoeiro, em conformidade com o inciso XX, do artigo 4º da Lei Federal nº.
10.520/02 HOMOLOGA os atos do procedimento licitatório, em conformidade ao decreto nº. 80/2013,
com fulcro no inciso XXII, do Art. 4 da Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei 147/2014, acolhendo o
julgamento do Pregoeiro, Sr. Edson Carlos Pereira, as empresas participantes abaixo discriminadas
Valor
Item Unid. Qtd.
Descrição do Objeto
Marca
Unitário
Banheiro Químico. Especificações: As cabinas
sanitárias podem ser de qualquer cor, desde que tenha
fácil visibilidade por ser o evento em grande parte no
período noturno, fabricadas em polietileno de alta
densidade, com piso antiderrapante, superfície das
paredes internas lisas, telas superiores para circulação
de ar, dispositivo de trinco com indicação Livre /
Ocupado. Os produtos químicos utilizados são
biodegradáveis, formulados para total assepsia, não
contendo formol ou qualquer outra substância
Diária
química de natureza agressiva. Nossas cabinas não
M
01
Por
210
R$ 110,00
exigem nenhum tipo de ligação com a rede de água e Tendas
Unid.
esgoto e tão somente que sejam instaladas em local
plano, e que permita a aproximação do equipamento
de manutenção para limpeza diária, a, no máximo, 15
metros das mesmas. Características Gerais: Caixa de
dejetos com assento, suporte para papel higiênico,
Piso anti derrapante, Identificação (Masc. / Fem.),
Ponto de ventilação natural, Teto translúcido. Altura:
2.400 mm. Especificaçõoes Técnicas: Largura: 1.200
mm , Profundidade: 1.250 mm , Alt. assento: 450
mm, Vol. tanque: 220 litros, Peso: 85 kg
Banheiro Químico. Cabine especial para portador
Diária
de deficiência física. Especificações: As cabinas
M
02
Por
40
R$ 180,00
sanitárias podem ser de qualquer cor, desde que tenha Tendas
Unid.
fácil visibilidade por ser o evento em grande parte no
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06

07

período noturno, fabricadas em polietileno de alta
densidade, com piso antiderrapante, superfície das
paredes internas lisas, telas superiores para circulação
de ar, dispositivo de trinco com indicação Livre/
Ocupado. Os produtos químicos utilizados são
biodegradáveis, formulados para total assepsia, não
contendo formol ou qualquer outra substância
química de natureza agressiva. Nossas cabinas não
exigem nenhum tipo de ligação com a rede de água e
esgoto e tão somente que sejam instaladas em local
plano, e que permita a aproximação do equipamento
de manutenção para limpeza diária, a, no máximo, 15
metros das mesmas. Características Gerais: Caixa de
dejetos com assento, suporte para papel higiênico,
Piso anti derrapante, Identificação (Masc./Fem.),
Ponto de ventilação natural, Teto translúcido. Altura:
2.400 mm. Especificaçõoes Técnicas: Largura: 1.200
mm , Profundidade: 1.250 mm , Alt. assento: 450
mm, Vol. tanque: 220 litros, Peso: 85 kg
Piso - Especificações: Montagem de piso
justapostos, estruturado em compensado e sarrafos,
nivelado com altura final em relação ao solo de
M2 2.000
aproximadamente 10cm e cobertos com carpete de
forração novo na cor grafite, fixado por cola de
contato e/ou fita dupla face.
Grupo Gerador Especificações: Composto por
motor MWM 6.12TCA a diesel (Capacidade do
Tanque: 150 L, Autonomia: 24 horas) de reconhecida
performance, acoplado à gerador, Potência: 180
KVA, Tensão: CA 3 Tensões/CC 12 Vcc, Tipo de
acionamento: Automático, de moderna tecnologia e
montados sobre base metálica, silenciado, pois são
Diária
equipamentos dentro de estrutura metálica que
Por
20
acondicionam o Grupo Gerador. Possuem: Portas
12 H
laterais para operação e manutenção; entrada e saída
de ar através de venezianas opostas; motor e gerador
apoiados sobre amortecedores de vibração; quadro de
comando; tanque de combustível; baterias; ilhós de
içamento. Todo o conjunto é fixado sobre chassis
metálico e fornecido com tratamento acústico O que
possibilita a sua utilização em locais onde o baixo
nível de ruído é inevitável.
Tenda Piramidal 10x10 Especificações: Coberturas
em lona branca, composto de trevira em poliéster de
Unid.
60
alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em
ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto
extinguível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios
-2-

M
Tendas

R$ 30,00

M
Tendas

R$ 1.920,00

M
Tendas

R$ 1.200,00
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Unid.

25

09

Unid.

30

12

Unid.

05

ultravioleta, no estilo piramidal com base em
estrutura metálica pintada em tinta esmalte branca ou
alumínio, composta de calhas inteiriças e laterais
reforçadas treliçadas, para captação e escoamento de
água, abertura superior com protetor triangular. Pés
de sustentação laterais com 6,00 metros de altura, em
perfis
metálicos
quadrados,
solidarizados
eletricamente, travados através de mão-francesa e
hastes metálicas, grapadas por barras de ferro
pontiagudas.
Tenda Piramidal 8x8 Especificações: Coberturas
em lona branca, composto de trevira em poliéster de
alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em
ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto
extinguível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios
ultravioleta, no estilo piramidal com base em
estrutura metálica pintada em tinta esmalte branca,
composta de calhas inteiriças e laterais reforçadas
treliçadas, para captação e escoamento de água,
abertura superior com protetor triangular. Pés de
sustentação laterais com 3,00 metros de altura, em
perfis
metálicos
quadrados,
solidarizados
eletricamente, travados através de mão-francesa e
hastes metálicas, grapadas por barras de ferro
pontiagudas
Tenda Piramidal 5x5 Especificações: Coberturas
em lona branca, composto de trevira em poliéster de
alta tenacidade, coberto com PVC pigmentado em
ambas as faces, tecido com aditivos químicos auto
extinguível, anti mofo, anti fungos e laca anti raios
ultravioleta, no estilo piramidal com base em
estrutura metálica pintada em tinta esmalte branca,
composta de calhas inteiriças e laterais reforçadas
treliçadas, para captação e escoamento de água,
abertura superior com protetor triangular. Pés de
sustentação laterais com 3,00 metros de altura, em
perfis
metálicos
quadrados,
solidarizados
eletricamente, travados através de mão-francesa e
hastes metálicas, grapadas por barras de ferro
pontiagudas
Palco 14x10 TETO Estrutura metálica em aço
carbono perfil U na chapa 2,65mm em sistema de
treliças com perfil de alumínio em forma de canaletas
onde são fixadas a cobertura em lona branco/cinza
com as aditivações: Auto extinguível, anti oxidante,
anti UV, Anti fungo e sem carga. Pé direito livre:
6,50m de altura Altura do piso: 2,00m Altura total da
-3-

M
Tendas

R$ 770,00

M
Tendas

R$ 345,00

M
Tendas

R$ 10.700,00
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estrutura: 10,0m. PISO: Estrutura de andaimes
tubulares em tubos de 2 polegadas na chapa 2,65mm
com travamento em sistema de X o que não permite
nenhum movimento na parte superior do piso que é
composto por placas de aço 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 paredes em chapa metálica na cor
alumínio e cobertura em lona branca em estilo
tensionado modelo duas águas. Os camarins são
montados na parte superior do piso na traseira do
palco com piso independente e uma única escada de
acesso com2,20m de largura o que permite mais
conforto e segurança aos artistas. HOUSE MIX
FRENTE. Medidas de 4,00 m de frente por 3,00 m de
profundidade em estrutura metálica tubular em tubos
de 2 polegadas travamento em sistema “X” com dois
andares sendo o primeiro piso com elevação de
0,30cm do chão e o segundo andar com 2,20m de
altura para canhões seguidores. HOUSE MIX
MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento
por 3,00m de profundidade em estrutura metálica
tubular em tubos de 2 polegadas travamento em
sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de
cada lado com elevação 2,20m de altura com
fechamento lateral. TORRES FLY 02 torres de
andaimes para sustentação de caixas de som em
sistema Fly nas medidas de 2,40m de frente por
2,40m de profundidade com altura de 12m com pau
de carga central com capac. p/ 3.000 KG em formato
Viga “I”.
Tenda galpão modular 02 águas Cobertura modular
duas águas, auto portante, colunas com travessas e
vigas fabricadas alumínio, colunas (pés) na altura de
4,00 metros com perfis de alumínio nas arestas das
estruturas permitindo o encaixe das lonas quando há
M
14
M2
600 travamentos em cabos de aço, sapatas fixas junto ao
R$ 60,00
Tendas
solo através de parabolts e podendo ser ainda
tencionados caso necessário. As lonas são tipo KP
1000, anti mofo, impermeável, anti chama, Blackout, cor branca, aplicada no teto e quando nas
laterais.
Itens acima: M TENDAS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME. – CNPJ. 11.451.870/0001-01
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Item Unid.

04

05

10

11

Qtd.

Descrição do Objeto

Gradil: Grades metálicas c/1,20m de alt. p/2,20m de
compr. em estrutura metálica galvanizada, não
M2 2.000 necessita de perfuração no solo p/sua fixação,
utilizado em várias formas sempre c/a intenção de
isolar ambientes.
Fechamento em Metal - Especificações: Placas
metálicas com 2,20m de altura por 2,20m de
comprimento, em estrutura metálica pintada, chapa
M
2.000 galvanizada, com travamento em mão francesa ,
resistente, bonito e prático, necessita de perfuração no
solo para sua fixação, utilizado em várias formas
sempre com a intenção de isolar e proteger ambientes
Palco 10X08 - Especificações: Teto com cobertura
em uma água com lona branca, composto de trevira
em poliéster de alta tenacidade, coberto com PVC
pigmentado em ambas as faces, tecido com aditivos
químicos auto extinguível, anti mofo, anti fungos e
laca anti raios ultravioleta) e fechamento lateral em
sombrite. Estrutura da cobertura é metálica e
galvanizada e pés de sustentação lateral com 6,50m
de altura e de calhas inteiriças e treliçadas. Altura do
Piso 2,00 m em relação ao solo, fechado na laterais e
frente com Lycra preta, com 01 escada de acesso e 01
Camarim em tenda 5x5. Área livre de piso de 10x5,
Unid.
05
sendo piso em placas de madeira naval com molduras
metálicas. HOUSE MIX MONITORA - Medidas de
6,90m de comprimento por 3,0m de profundidade em
estrutura metálica tubular em tubos de 2 polegadas
travamento em sistema “X” montada ao lado do palco
sendo uma de cada lado com elevação 2,20m de
altura com fechamento lateral. TORRES FLY - 02
torres de andaimes para sustentação de caixas de som
em sistema Fly nas medidas de 2,40m de 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”.
Palco 12x10 - Especificações: Teto - Estrutura
metálica em aço carbono perfil U na chapa 2,65mm
em sistema de treliças com perfil de alumínio em
forma de canaletas onde são fixadas a cobertura em
Unid.
05
lona branco/cinza, com as aditivações:
Auto
extinguível, Anti oxidante, Anti UV, Anti fungo, sem
carga. Pé direito livre: 6,80m de altura. Altura do
piso: 2,30m. Altura total da estrutura: 10,0m. PISO
Estrutura de andaimes tubulares em tubos de 2
-5-

Marca

Valor
Unitário

Flex

R$ 10,76

Flex

R$ 14,10

Flex

R$ 6.450,00

Flex

R$ 9.170,00
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Unid.

05

polegadas na chapa 2,65mm com travamento em
sistema de X o que não permite nenhum movimento
na parte superior do piso que é composto por placas
de aço 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 paredes em
chapa metálica na cor alumínio e cobertura em lona
branca em estilo tensionado modelo duas águas. Os
camarins são montados na parte superior do piso na
traseira do palco com piso independente e uma única
escada de acesso com 2,20m de largura o que permite
mais conforto e segurança aos artistas. HOUSE MIX
FRENTE Medidas de 4,0m de frente por 3,0m de
profundidade em estrutura metálica tubular em tubos
de 2 polegadas travamento em sistema “X” com dois
andares sendo o primeiro piso com elevação de
0,30cm do chão e o segundo andar com 2,20m de
altura para canhões seguidores. HOUSE MIX
MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento
por 3,0m de profundidade em estrutura metálica
tubular em tubos de 2 polegadas travamento em
sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de
cada lado com elevação 2,20m de altura com
fechamento lateral. TORRES FLY - 02 torres de
andaimes para sustentação de caixas de som em
sistema Fly nas medidas de 2,40m de 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”.
Palco 16x14 - TETO - Estrutura metálica em aço
carbono perfil U na chapa 2,65mm em sistema de
treliças com perfil de alumínio em forma de canaletas
onde são fixadas a cobertura em lona branco/cinza
com as aditivações: Auto extinguível, anti oxidante,
Anti UV, Anti fungo e sem carga. Pé direito livre:
6,50m de altura, Altura do piso: 2,00m, Altura total
da estrutura: 10,0m PISO - Estrutura de andaimes
tubulares em tubos de 2 polegadas na chapa 2,65mm
com travamento em sistema de X o que não permite
nenhum movimento na parte superior do piso que é
composto por placas de aço 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 paredes em chapa metálica na cor
alumínio e cobertura em lona branca em estilo
-6-

Flex

R$ 17.800,00
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tensionado modelo duas águas. Os camarins são
montados na parte superior do piso na traseira do
palco com piso independente e uma única escada de
acesso com2,20m de largura o que permite mais
conforto e segurança aos artistas. HOUSE MIX
FRENTE Medidas de 4,0m de frente por 3,0m de
profundidade em estrutura metálica tubular em tubos
de 2 polegadas travamento em sistema “X” com dois
andares sendo o primeiro piso com elevação de
0,30cm do chão e o segundo andar com 2,20m de
altura para canhões seguidores. HOUSE MIX
MONITORA - Medidas de 6,90m de comprimento
por 3,0m de profundidade em estrutura metálica
tubular em tubos de 2 polegadas travamento em
sistema “X” montada ao lado do palco sendo uma de
cada lado com elevação 2,20m de altura com
fechamento lateral. TORRES FLY 02 torres de
andaimes para sustentação de caixas de som em
sistema Fly nas medidas de 2,40m de frente por
2,40m de profundidade com altura de 12m c/pau de
carga central com capac. p/3.000 kg em formato Viga
“I”.
Estandes - Especificações: Montagem em octanorm
15
M2
800 / TS branco, altura padrão, testeira retro iluminada, 3
Flex
R$ 113,80
spot´s de luz e pontos de energia.
Itens acima: FLEX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. – CNPJ. 10.350.473/0001-72
Autorizando a convocação do adjudicatário para assinatura do contrato ou retirada de termos
equivalentes, com fulcro no inciso XXII, do art. 4, da Lei Federal nº. 10.520/02.
Porto Ferreira, 23 de julho de 2018.

Carla Renata Hissnauer
Autoridade Competente
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