
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE - SRP

PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 08;00hs, na sala de

licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em

sessão pública o Pregoeiro Senhor CEZAR AUGUSTO SOARES e equipe de apoio:

CARLA SABRINA RECH MALINSKI e FERNANDA SCHERER MARZEC,

designados conforme Portaria n'' 002/2020 de 03 de fevereiro de 2020, para a

realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2020, DO TIPO

MENOR PREÇO, que tem por objeto a contratação de empresa visando REGISTRO

DE PREÇOS para a contratação de empresa para locação de decoração natalina,

incluindo o transporte e serviços para montagem, instalação, manutenção e retirada

da decoração no município de Planalto - PR, tendo como valor máximo a

importância de R$62.973,81 (Sessenta e dois mil novecentos e setenta e três reais e

oitenta e um centavos). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da

empresa: ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI - ME, o Sr. ALCIONEI

RAMOS DA ROSA JÚNIOR. O Pregoeiro ressaltou que a ausência quando da

lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a

recurso e na submissão ao disposto na mesma. Na sequencia, foram abertos os

envelopes contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de

apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto,

prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos

preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedoras as empresas

subsequentes:

ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI

Prodüto/Sen/iço Marca Unidade Quantidade Prèçò Preço total
1  1 Locação, Instalação, Manutenção e BRE UN 1 3.737,19 3,737,19

Retirada de 01 árvore luminosa
modelo natalina com desenhos de

arabescos com estrelas e pinheiros
bicolor.

Medidas mínimas:

- 4,5 m de altura.
A arvore deverá ser sextavada com
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desenho em forma de arabescos.

Aplicação de mangueira luminosa
de led na cor cristal nas estrelas,
em pvc flexível extrusado, com
tamanho mínimo de IS.OOmm de

diâmetro, contendo no mínimo 36

microiâmpadas por metro na tensão
de 220v, terço superior e azul,
verde, vermelho ou dourado, nos
arabescos escolhidos para a parte
Inferior.

A alimentação elétrica de cada
figura deverá ser feita por cabos
apropriados providos dos
respectivos conectores e terminais
isoiantes com tratamento

antichama.

A árvore deverá ser fixada ao solo.

Efeito cintilante e de movimento
com adição de mini strobos com
flashes de luz brilhante, com no
mínimo 50 emissões por minuto,
modelo redondo, medindo

aproximadamente 8.5cm de base
de fixação. Mangueira luminosa de
led na cor branca, transparente,
com no mínimo 36 leds por metro
na tensão de 220v, dispostos de
forma que permite a ampla
iluminação independente de
posição da mangueira nas peças,
usadas para contorno dos
arabescos de estrelas e

preenchimento com conjunto de led
estáticos cores a escolher (verde,
azul, amarelo, vermelho, dourado).
Com estreia tridimensional na

ponteira de no mínimo 2,5 m (dois
metros e cinqüenta centimentros),
contornada com mangueira de led
cristal e efeitos cintilantes e de

movimento através de mini strobos.
Todo o sistema blindado para uso
externo. Estrutura para ligamento
na energia elétrica, tais como
tomadas e retificadores. Deverá

apresentar projeto técnico com
responsável técnico para a
instalação e manutenção. (A ser
instalada pela empresa na Praça
Francisco Hoffmann).
Obs; Caso necessitar transformador

de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

Locação, instalação. Manutenção e
Retirada de Estrela 5 Pontas

medida mínima de 50cm (cinqüenta
centímetros). Deverá ser uma figura
luminosa bidimensional, em forma
de estreia para pendurar em
árvores , zincada, produzida com
proteção anticorrosiva e resistente a

BRE UN 100 106,98 10.698,00
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exposição às intempéries; aplicação
de mangueira luminosa em pvc
flexível extrusado transparente, nas
cores cristal, âmbar/dourado,

vermelho, verde ou azul, com no
mínimo 36 lâmpadas
incandescentes por metro, na
tensão de 220v, potência mínima
16w por metro e com corte a cada 1
metro, com plug macho e fêmea,
fixada com abraçadeiras. (A ser
instalada na Praça Francisco
Hoffmann).
Obs: Caso necessitar transformador

de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

Locação, Instalação, Manutenção e
Retirada de Presente com Coração
Locação, Instalação, Manutenção e
Retirada de Estrela 5 Pontas

medida mínima de 50cm {cinqüenta
centímetros). Deverá ser uma figura
luminosa bidimensional, em forma
de estrela para pendurar em
árvores , zincada, produzida com
proteção anticorrosiva e resistente a
exposição às intempéries; aplicação
de mangueira luminosa em pvc
flexível extrusado transparente, nas
cores cristal, âmbar/dourado,
vermelho, verde ou azul, com no
mínimo 36 lâmpadas
ncandescentes por metro, na
tensão de 220v, potência mínima
16w por metro e com corte a cada 1
metro, com plug macho e fêmea,
fixada com abraçadeiras. (A ser
instalada na Praça Francisco
Hoffmann).
Obs: Caso necessitar transformador
de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

BRE UN 15 160,99 2.414,85

Locação, Instalação, Manutenção e
Retirada de Hastes com Estrela

medidas de no mínimo 150cm x
120cm (cento e cinqüenta
centímetros por cento e vinte
centímetros): Deverá ser uma figura
luminosa produzida em estrutura
metálica, galvanizada de ferros
chatos e redondos, contornada com
mangueira luminosa led simulando
uma planta com arabescos e com
uma estrela na ponta, em formato
3d, com proteção anticorrosiva
resistente a exposição ás
ntempéries; aplicação de
mangueira luminosa em pvc flexível
extrusado transparente, na cor
cristal, com aproximadamente 36
lâmpadas incandescentes por
metro, na tensão de 220v, potência

BRE UN 15 451,82 6.777,30
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mínima 16w por metro e com corte
a cada 1 metro, com plug macho e
fêmea, fixada com abraçadeiras.
Fixada no chão. Blindada para uso
externo. Estrutura para ligamento
na energia elétrica, tais como
tomadas e retificadores. (A ser
instalada pela empresa vencedora
na Praça Francisco Hoffmann).
Obs; Caso necessitar transformador

de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

Locação, Instalação, Manutenção e
Retirada de Portal de Anjos com
Trombeta e Feliz Natal - portal
confeccionado em estrutura

metálica, zincada, com proteção
anticorrosiva resistente a exposição
às intempéries. Adornada com
mangueira luminosa na cor
âmbar/dourado. Peça
incandescente em pvc flexível
extrusado, com aproximadamente
36 micro lâmpadas por metro na
tensão de 220v. Dimensões

mínimas; 3,20 mts x 4 mts.
{A ser instalada pela empresa
vencedora na Praça Francisco
Hoffmann).
Obs: Caso necessitar transformador

de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

BRE UN 3.199,15 12.796,60

Instalação Manutenção e Retirada
de Noel Banco medidas

aproximadas de 1,65m x 1,75m x
0,86m. Escultura em fibra de

vidro/vacum form, peça em pintura
artística, alto brilho, com tinta

automotiva e acabamento com

verniz poliuretano.
Cores: vermelho, branco, dourado
com adereços multicor. (A ser
nstalada pela empresa vencedora
na Praça Francisco Hoffmann).
Obs: Caso necessitar transformador
de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

BRE UN 2.047,84 2.047,84

Locação, Instalação, Manutenção e
Retirada de Estrela Cadente

medidas aproximadas de 3m de
altura x 1,40 de largura. Locação de
estrutura metálica galvanizada, com
contorno de luz de led cor cristal e

preenchimento de cordão de led cor
warm, para ser fixada nos braços
de poste, produzida com ferros
chatos e redondos, com cantoneiras
para adaptação ao poste; blindada
para uso externo; estrutura para
igamento na energia elétrica, tais
como tomadas e retificadores. (A
serem instalados pela empresa

BRE UN 28 840,29 23.528,12
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vencedora no trecho da Avenida

Rio Grande do Sul, entre a Praça
Francisco Hoffmann até a Praça
Sâo Francisco de Assis).
Obs; Caso necessitar transformador

de energia, ficará sob
responsabilidade da contratada.

TOTAL 61.999,90

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta

com a licitante de melhor oferta, obteve-se os resultados acima descritos. Dando-se

continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada proposta de melhores preços: ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO

EIRELI - ME, em conformidade com o constante acima, conforme critérios

estabelecidos no Edital para apresentarem o envelope de n" 02 (dois) - contendo os

documentos de Habilitação. Logo após terem sido rubricados pelo pregoeiro, equipe

de apoio e licitante presente. Constatou-se que a empresa apresentou os documentos

em consonância com o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por

conseqüência, foi considerada HABILITADA. No curso do presente procedimento

licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado,

havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião e assinada a presente Ata pelo Pregoeiro,

equipe de apoio e pelo representante da proponente.

FERNANDA SCHERÉR

MARZEC

Equipe de Apoio

083.050.509-12

s. a
CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Equipe de Apoio

068.626.699-40

AR AUGUSTO

SOARES

Pregoeiro

066.452.549-03

ADALBERTO RAMOS DA

ROSA NETO EIRELI - ME

Alcionei Ramos Da Rosa

Júnior

ATA PREGÃO PRESENCIAL 045/2020 Página 5


