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Pregão/Concorrência Eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Termo de Adjudicação do Pregão

Nº 00184/2022 
 

Às 14:35 horas do dia 27 de outubro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00184/2022, referente ao
Processo nº 924, 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: Decoração - eventos / solenidades
Descrição Complementar: Prestação de serviço de locação e montagem de palco medindo no mínimo 16 metros de
frente por 14 metros de profundidade, com backstage nas laterais aproximado de no mínimo 8x8; o palco deverá ser
totalmente montado em estrutura tubular de alumínio denominado box struss p30 e p50, com piso em compensado
naval com espessura mínima de 18mm em praticável medindo 2x1m; o palco deverá possuir nivelamento e elevação
através de cabos tipo rosca, cintas, cabos, catracas e ponteiras de segurança de pé em pé; altura do solo aproximada
2m; forração traseira, frontal e lateral em tecido preto e tablado em carpete 3mm, ou critério da contratada. A
estrutura de palco deverá ser aterrada e com guarda corpo em volta de todo o palco, conforme as normas de
segurança; laudo de flamabilidade, estrutura para sustentação de P.A. e grid de iluminação; a estruturas deverá ser
capaz de suportar 550kg por metro quadrado; escadas fixas laterais. DESCRITIVO NA INTEGRA NO EDITAL
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$ 24.261,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: ECCO´S PRODUCOES E EVENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 24.261,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 27/10/2022
14:35:02

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ECCO´S PRODUCOES E EVENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 09.315.120/0001-52, Melhor lance: R$ 24.261,0000

Item: 2
Descrição: Decoração - eventos / solenidades
Descrição Complementar: Prestação de serviço de locação de 4 painéis de LED P4 medindo 5X3 cada um, os
mesmos deverão ser instalados em treliças q30 com os painéis no mínimo 1,30 metro de altura do solo, para
transmissão simultânea, instaladas no calçadão central conforme orientação do Departamento de Cultura, para show
musical em comemoração ao aniversário do município, no dia 14 de novembro de 2022.????Incluso no orçamento as
despesas com??transporte e instalação dos equipamentos, bem como assistência técnica durante toda a realização do
evento.
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$ 13.750,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 10,00
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: RODRIGO PONSONI BONETI , pelo melhor lance de R$ 13.740,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 27/10/2022
14:35:08

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: RODRIGO PONSONI BONETI, CNPJ/CPF:
11.495.234/0001-73, Melhor lance: R$ 13.740,0000
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