Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico
Nº 00163/2022
Às 16:47 horas do dia 09 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00163/2022, referente ao
Processo nº 780, o pregoeiro, Sr(a) SAMANTHA MARQUES PECOITS, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação
Item: 1
Descrição: Instalação / manutenção / operação / locação - equipamentode luz / imagem / som
Descrição Complementar: Locação de arquibancada com capacidade para 800 pessoas, montagem em 03
plataformas individuais, com modulo de 09 degraus, assentos em chapas navais antiderrapante, com largura de 70
cm e com reforços de segurança, com encaixes e fixadores nos degraus, conforme normas técnicas, escadas de
acesso com no mínimo 2,30 m de largura e espelhos de degraus com no máximo 15 cm, parapeito e corrimões com
no mínimo 1,10 m de altura, estruturas metálicas sem vestígios de deterioração por ferrugem, camarote coberto com
dimensões mínimas de 05 x 05 m, laudo de aterramento elétrico e sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas nas estruturas, com empresas registradas nos órgãos competentes, seguindo a NPT vigente no Estado
do Paraná. A empresa fornecerá ainda ART ou RRT estrutural e de execução aprovado até 05 dias antes da realização
do evento. As arquibancadas deverão estar devidamente instaladas até 15 dias antes da realização do evento, que
será de 04/10 a 27/10, no Calçadão Central de Francisco Beltrão – PR.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 65.029,6600
Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado
Adjudicado para: EQUIPE EDSON BRUSTOLIN RODEIO SHOW LTDA , pelo melhor lance de R$ 45.990,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Observações

09/09/2022 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: EQUIPE EDSON BRUSTOLIN RODEIO SHOW
Adjudicado
16:47:17 LTDA, CNPJ/CPF: 06.095.872/0001-67, Melhor lance: R$ 45.990,0000
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