ANO III Nº 969 POÇÃO DE PEDRAS, QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2016

EDIÇÃO DE HOJE: 4 PÁGINAS

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 2111001/2016
PREGÃO Nº 018/2016
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Poção de Pedras, Estado do Maranhão, nomeada pela Portaria nº 009/2016-GPM, de 01/04/2016,
apresenta o resultado do julgamento das propostas da licitação na modalidade Pregão Presencial n° 018/2016, que teve como objeto a Seleção de proposta
para a contratação de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços eventual e futuro na realização e animação do réveillon 2017
e aniversário da cidade do município de Poção de Pedras, com execução mediante o regime de prestação parcelada, para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Cultura, conforme referida licitação, descrito no respectivo edital.
Considerando que o critério de julgamento das propostas determinado pelo Pregão Presencial foi de menor preço, por item, obtivemos assim a seguinte
classificação:
1ª (primeira) colocada nos itens 01 (um), 02 (dois), 03 (três), 04 (quatro), 05 (cinco), 6 (seis), 07 (sete), 08 (oito), 09 (nove), 10 (dez), 11 (onze), 12 (doze),
13 (treze) 14 (quatorze) e 15 (quinze) a Empresa A. DE J. C. CUTRIM - ME, CNPJ nº 17.280.741/0001-76.
Em assim sendo, proclamamos a empresa A. DE J. C. CUTRIM - ME, CNPJ nº 17.280.741/0001-76, estabelecida à Rua Gonçalves Dias, 20 - 65.320-000
– Vitorino Freire/MA. Representada neste ato pelo Sr. Alex de Jesus Castro Cutrim, portador da CI nº 1268164199991 SSP/MA e CPF nº 205.964.213-20,
como vencedora e que seja expedido o respectivo ato adjudicatório.
Poção de Pedras/MA, 14 de dezembro de 2016.
Brenda Luisa de Freitas Paulino Batista
CPF: 912.818.313-60
Pregoeira
Portaria nº 009/2016-GPM
_________

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2016
Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 018/2016 a Pregoeira, Sr. Brenda Luisa de Freitas Paulino Batista, ADJUDICA ao licitante vencedor
dos respectivos itens, conforme indicado abaixo, resultado da adjudicação.
RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO
Empresa: A. DE J. C. CUTRIM - ME, CNPJ nº 17.280.741/0001-76, estabelecida à Rua Gonçalves Dias, 20 - 65.320-000 – Vitorino Freire/MA.
Representada neste ato pelo Sr. Alex de Jesus Castro Cutrim, portador da CI nº 1268164199991 SSP/MA e CPF nº 205.964.213-20.
Objeto: Seleção de proposta para a contratação de empresa visando o REGISTRO DE PREÇOS para prestação de serviços eventual e futuro na realização
e animação do réveillon 2017 e aniversário da cidade do município de Poção de Pedras, com execução mediante o regime de prestação parcelada, para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura.
GRUPO 1: FESTA DO REVEILLON. (31/12/2016)

Item

Descrição/Especificação

Unid

Quant

Preço
Unitário
(R$)

Preço
Total
(R$)

Situação
do
Item

1

Show artístico com banda regional de renome, composta de no
mínimo 02 (dois cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra
baixista, 01 (um) tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista.
01 (um) trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos
e locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento.

Show

01

47.000,00

47.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016
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2

6

7

11

12

13

14

15

Show artístico com banda regional de renome, composta de no
mínimo 02 (dois cantores, 01 (um) guitarrista, 01 (um) contra
baixista, 01 (um) tecladista; 01 (um) baterista, e 04 (quatro)
bailarinos e locução de palco. Show com duração mínima de
01h30min. (um hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento.
Show artístico com banda local, composta de no mínimo 02 (dois
cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra baixista, 01 (um)
tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista. 01 (um)
trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos e
locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento
Show artístico com banda local, composta de no mínimo 02 (dois
cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra baixista, 01 (um)
tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista. 01 (um)
trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos e
locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento
Palco com estrutura de ferro galvanizado, cobertura e cortinas
laterais, dimensões mínimas de 08 metros de profundidade por 30
metros de largura e altura mínima do piso de 1,0 metro (chão ao
piso do palco), duas escadas de acesso e camarim com área mínima
de 20 m2;
Sonorização que atenta as exigências contratuais de cada banda e
a um público de aproximadamente 15.000 pessoas por noite,
contendo no mínimo 02 consoles de 40x10x4 (palco e PA); 01 PA
6x6 sistema fly Line way PA 32; 02 torres de delay com
amplificação, sendo uma a 30 m e outra a 60 m do palco;
Iluminação que atenta as exigências contratuais de cada banda e a
um público de aproximadamente 15.000 pessoas por noite,
contendo no mínimo 02 consoles de 40x10x4 (palco e PA); 01 PA
6x6 sistema fly Line way PA 32; 02 torres de delay com
amplificação, sendo uma a 30 m e outra a 60 m do palco;
Gerador, com capacidade de 750 a 2,500 KVA, diesel, para os 3
dias.
Grid em alumínio para palco, com estruturas em box truss de
alumínio de alta resistência para suspender iluminação, com,
áudio, ground supports. Forma retangular com montagem manual
com cubos ou com sistema de elevação sleeve
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Show

01

47.000,00

47.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

3.100,00

3.100,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

3.100,00

3.100,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

01

10.000,00

10.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

01

15.000,00

15.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

01

5.000,00

5.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

01

5.000,00

5.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

01

4.000,00

4.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

TOTAL

139.200,00

GRUPO 2: FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE:

Item

Descrição/Especificação

Unid

Quant

Valor
Unitário
(R$)
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Total
(R$)

Situação
do
Item
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3

4

5

8

9

10

Show artístico com banda regional de renome, composta de no
mínimo 02 (dois cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra
baixista, 01 (um) tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista.
01 (um) trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos
e locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento.
Show artístico com banda regional de renome, composta de no
mínimo 02 (dois cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra
baixista, 01 (um) tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista.
01 (um) trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos
e locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento.
Show artístico GOSPEL com banda regional de renome, composta
de no mínimo 02 (dois cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um)
contra baixista, 01 (um) tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um)
saxofonista. 01 (um) trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06
(seis) bailarinos e locução de palco. Show com duração mínima de
01h30min. (um hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento.
Show artístico com banda local, composta de no mínimo 02 (dois
cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra baixista, 01 (um)
tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista. 01 (um)
trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos e
locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento
Show artístico com banda local, composta de no mínimo 02 (dois
cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra baixista, 01 (um)
tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista. 01 (um)
trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos e
locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente no contexto do evento
Show artístico GOSPEL com banda local, composta de no mínimo
02 (dois cantores, 02 (dois) guitarristas, 01 (um) contra baixista, 01
(um) tecladista; 01 (um) baterista, 01 (um) saxofonista. 01 (um)
trompetista, 02 (dois) percussionistas e 06 (seis) bailarinos e
locução de palco. Show com duração mínima de 01h30min. (um
hora e trinta minutos) de duração.
OBS: Os músicos e componentes da banda, assim como os
instrumentos musicais citados acima, poderão ser substituídas por
outros, caso haja necessidades conforme variação do estilo musical
exigido ocasionalmente
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Show

01

47.000,00

47.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

47.000,00

47.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

47.000,00

47.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

3.100,00

3.100,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

3.100,00

3.100,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Show

01

3.100,00

3.100,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016
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11

12

13

14

15

Palco com estrutura de ferro galvanizado, cobertura e cortinas
laterais, dimensões mínimas de 08 metros de profundidade por 30
metros de largura e altura mínima do piso de 1,0 metro (chão ao
piso do palco), duas escadas de acesso e camarim com área mínima
de 20 m2;
Sonorização que atenta as exigências contratuais de cada banda e a
um público de aproximadamente 15.000 pessoas por noite,
contendo no mínimo 02 consoles de 40x10x4 (palco e PA); 01 PA
6x6 sistema fly Line way PA 32; 02 torres de delay com
amplificação, sendo uma a 30 m e outra a 60 m do palco;
Iluminação que atenta as exigências contratuais de cada banda e a
um público de aproximadamente 15.000 pessoas por noite,
contendo no mínimo 02 consoles de 40x10x4 (palco e PA); 01 PA
6x6 sistema fly Line way PA 32; 02 torres de delay com
amplificação, sendo uma a 30 m e outra a 60 m do palco;
Gerador, com capacidade de 750 a 2,500 KVA, diesel, para os 3
dias.
Grid em alumínio para palco, com estruturas em box truss de
alumínio de alta resistência para suspender iluminação, com, áudio,
ground supports. Forma retangular com montagem manual com
cubos ou com sistema de elevação sleeve

EDIÇÃO DE HOJE: 4 PÁGINAS

Diária

02

10.000,00

20.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

02

15.000,00

30.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

02

5.000,00

10.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

02

5.000,00

10.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

Diária

02

4.000,00

8.000,00

ADJUDICADO
EM
14/12/2016

TOTAL

228.300,00

Poção de Pedras-MA, 14 de dezembro de 2016.
Brenda Luisa de Freitas Paulino Batista
CPF: 912.818.313-60
Pregoeira
Portaria nº 009/2016-GPM
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