
Rio Grande do Sul 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS 

VALOS 
Rua Robert, 900 

C.N.P.J. 89.708.051/0001-86 
SETOR DE LICITAÇÃO 

ATA DE RECEBIMENTO E DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021 

Ao(s) Vinte e Seis dia(s) do mês de Novembro do ano de Dois Mil e Vinte e Um, às Dez Horas, nas dependências da 
Centro Administrativo, sito à Rua Rubert, 900, nesta cidade de Fortaleza dos Valos, reuniu-se a Juliano Adolfo 
Wagner, pregoeiro e a equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº Portaria n.º 8.492/2021 de 01/04/2021, com 
a finalidade de proceder o julgamento do Processo Administrativo Licitatório nº 66/2021, referente a Licitação sob a 
Modalidade de Pregão Presencial nº 24/2021. Inicialmente, foram recebidos os envelopes da nºs O 1 - Proposta e 02 -

. - Documentação das empresas licitantes do presente certame, que foram as seguintes: 

t 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PRESENTES 

NOME REPRESENTANTE C.P.F. 
FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS F ABIO DOS SANTOS 44672020053 

Dando prosseguimento nos termos do item 4.3 do Edital, o(a) pregoeiro(a) passou a realizar o credencialmento das 
licitantes interessadas. Foram credenciadas para apresentação de lances verbais as seguintes empresas: 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS CREDENCIADAS 

NOME REPRESENTANTE CIDADE 
FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS F ABIO DOS SANTOS lbirubá - RS 

Na seqüência passou-se para a abertura dos envelopes nºs 01 - Proposta das licitantes credenciadas e o julgamento das 
propostas, Os preços cotados através das propostas escritas e os lances verbais ofertados foram os seguintes: 

Item: 1 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA ÁRVORE DE NATAL, COM 
ILUMINAÇÃO DE LED E SOM, que deverá ser realizada em rigorosa observância ao Termo de Referência, 
com as especificações técnicas mínimas a seguir: 
_ Árvore de natal pixel digital, com estrutura de aço medindo 4,5m de altura x 2m de diâmetro da base e pelo 
menos 35cm de diâmetro do topo; 
_ Mastro central em tubo d·e aço de 4,5m de comprimento (com 50mm de diâmetro e espessura tubular de 
2mm) com acabamento pintado ou galvanizado ; · 
- Base e topo da árvore em aço de 1/2 pol e reforço com 4 raios em base de aço de 1/2 pol; 
_ Iluminação por pixeis de leds com tensão de funcionamento de 5V, diâmetro total de 12mm, grau de proteção 
IP68, individualmente controlados através sinal digital; 
_ Com cores RGB (vermelho, verde e azul) em cada led que quando combinadas permitam fazer várias cores; 

- Encane dos pixeis no corpo da árvore com 32 tiras com proteção UV e dimensões individuais de 
aproximadamente 4,5m de comprimento x 29mm de largura x 1mm de espessura e 50 furos de 12mm de 
diâmetro em cada tira; 
- Corpo da árvore com 1.600 pixeis encaixados nos furos tiras plásticas; 
- Estrela com 50cm de diâmetro (de ponta a ponta) com no mínimo 50 pixeis de cada lado, totalizando pelo 
menos 100 pixeis; 
- Sistema de controle elétrico com uma fonte chaveada, com entrada de 220V e saída de 5V e, pelo menos 70A, 
com cbaveamento geral da tensão de entrada da fonte e cbaveamento individual, via contator tripolar de pelo 
menos 25A por polo e bobina de 220V, de cada conjunto de saídas positivas da fonte de 5v para estabilidade da 
tensão ao ligar o sistema; , 
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- Interface para controle dos pixeis em sua totalidade e 5.100 canais. com 5 saídas. ~om upuidad~ para 
11 

7 
receber o sinal sACN El.31, para ser enviado pelo mlcrocompulador. com convenao para o padrao W Sl l 1. 

para atualização mlnlma de todos os canais de 40 vezes por segundo : 1 

- Sistema controlado através de microcomputador: 
- Salda de áudio para a caixa de som e software de gerenciamento para definição de horblo de lnlckl e tfrmlno 
do show de luzes, permitindo escolha dei horário para o sho"' musical. com sistema com funcionamento 
automático, com caixas estrutura para proteção contra Intempéries; 
- Com caixa de som ativa (amplificada) de pelo menos JS0W RMS e com suporte para fluçio na rstrutura da 
árvore; 
- Show musical composto por no mínimo 7 músicas (fornecidas pelo conlralante), slncronlz.adH atra vés de 
programa especifico, permitindo efeitos da árvore e da estrela de acordo com a música. para reproduçlo por 
meio de microcomputador. 
LOCAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UMA ÁRVORE DE NATAL. COM n ,UMINAÇÁO OE u :o 
E SOM, que deverá ser realizada em rigorosa observância ao Termo de Referência, com as espectncaç6e• 
técnicas mlnimas a seguir: 
- Árvore de natal pixel digital, com estrutura de aço medindo 4,Sm de altura x 2m de dlimetro da base t pelo 
menos 35cm de diâmetro do topo; 
- Mastro central em tubo de aço de 4,Sm de comprimento (com 50mm de diâmetro e espessura tubular de 2mm) 
com acabamento pintado ou galvanizado ; 
- Base e topo da árvore em aço de 1/2 pol e reforço com 4 raios em base de aço de 1/2 pol; 
- Iluminação por pixeis de leds com tensão de funcionamento de SV, diâmetro total de 12mm, grau df' protc-çio 
lP68, individualmente controlados através sinal digital; 
- Com cores RGB (vermelho, verde e azul) em cada led que quando combinadas permitam fazer várias cores; 
- Encaixe dos pixeis no corpo da árvore com 32 tiras com proteção UV e dimensões individuais dr 
aproximadamente 4,Sm de comprimento x 29mm de largura x Jmm de espessura e S0 furos de 12mm de 
diâmetro em cada tira; 
- Corpo da árvore com 1.600 pixeis encaixados nos furos tiras plásticas; 
- Estrela com 50cm de diimetro (de ponta a ponta) com no mlnimo S0 pixeis de cada lado, totalizando pelo 
menos J 00 pixeis; 
- Sistema de controle elétrico com uma fonte chaveada, com entrada de 220V e salda de SV e, pelo menos 70A. 
com chaveamento geral da tensão de entrada da fonte e chaveamento Individual, via contator tripolar de pelo 
menos 2SA por polo e bobina de 220V, de cada conjunto de saldas positivas da fonte de Sv para estabilidade da 
tensio ao ligar o sistema; 
- Interface para controle dos pixeis em sua totalidade e S.100 canais, com S saldas, com capacidade para 
receber o sinal sACN EJ.31, para ser enviado pelo microcomputador, com conversão para o padrio WS281 I. 
para atualizaçio mlnlma de todos os canais de 40 vezes por segundo ; 
- Sistema controlado através de microcomputador; 
- Salda de áudio para a caixa de som e software de gerenciamento para definição de horário dr Inicio , t~rmlno 
do show de luzes, permitindo escolha dei horário para o show musical, com sistema com funcionamento 
automático, com caixas estrutura para proteção contra intempéries; 
- Com caiu de som ativa (amplificada) de pelo menos JS0W RMS e com suporte para fixação na H trutura d• 
árvore; 
- Show musical composto por no mfnimo 7 músicas (fornecidas pelo contratantr), slocroniudas atravh dt 
programa especifico, permitindo efeitos da árvore e da estrela de acordo com a música, para reprodução por 
meio de mlcrocom utador. 

Empresa: 28668 - FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS 

Proposta Inicial: 30.000,000 

Observação: Fornecedor classificado 

l 

Encerrado o julgamento das propostas escritas e os lances verbais, dos envelopes n• 02 . 
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Documentação da Empresa licitante no certame, sendo assim todas habilitadas. Dando prosseguimento e aceito os 
preços propostos de valor mais baixo, o pregoeiro, proclamou vencedores da presente licitação as seguinte licitantes 
com os respectivos itens: 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS 

Item Fornecedor Quant. Lance Vir. Total 
1 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E FELIPE ALMEIDA DOS 1,00 30.000,00000 30.000,00 
INSTALAÇÃO DE UMA SANTOS 
ÁRVORE DE NATAL, COM 
ILUMINAÇÃO DE LED E SOM, 
que deverá ser realizada cm 
rigorosa observância ao Termo de 
Referência, com as especificações 
técnicas mínimas a seguir: 
- Árvore de natal pixel digital, com 
estrutura de aço medindo 4,Sm de 
altura x 2m de diâmetro da base e 
pelo menos 35cm de diâmetro do 
topo; 
- Mastro central cm tubo de aço de 
4,Srn de comprimento (com 50mm 
de diâmetro e espessura tubular de 
2mm) com acabamento pintado ou 
galvanizado ; 
- Base e topo da árvore em aço de 
l /2 pol e reforço com 4 raios cm 
base de aço de 1/2 pol; 
- Iluminação por pixeis de lcds 
com tensão de funcionamento de 
SV, diâmetro total de 12mm, grau 
de proteção TP68, individualmente 
controlados através sinal digital; 
- Com cores RGB (vermelho, 
verde e azul) em cada led que 
quando combinadas permitam 
fazer várias cores; 
- Encaixe dos pixeis no corpo da 
árvore com 32 tiras com proteção 
UV e dimensões individuais de 
aproximadamente 4,Sm de 
comprimento x 29mm de largura x 
1 mm de espessura e 50 furos de 
12mm de diâmetro em cada tira; 
- Corpo da árvore com 1.600 
pixeis encaixados nos furos tiras 
plásticas; 
- Estrela com 50cm de diâmetro 
(de ponta a ponta) com no mínimo 
50 pixeis de cada lado, totalizando 
pelo menos 100 pixeis; 
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- Sistema de controle elétrico com 
uma fonte chaveada, com entrada 
de 220V e saída de 5V e, pelo 
menos 70A, com chaveamento 
geral da tensão de entrada da fonte 
e chavcamento individual, via 
contator tripolar de pelo menos 
25A por polo e bobina de 220V, de 
cada conjunto de saldas positivas 
da fonte de 5v para estabilidade da 
tensão ao ligar o sistema; 
- Interface para controle dos pixeis 
em sua totalidade e 5.100 cll!lais, 
com 5 saídas, com capacidade para 
receber o sinal sACN E 1.31. para 
ser enviado pelo microcomputador, 
com conversão para o padrão 
WS28 I I , para atualização mínima 
de todos os canais de 40 vezes por 
segundo ; 
- Sistema controlado através de 
microcomputador; 
- Salda de áudio para a caixa de 
som e software de gerenciamento 
para definição de horário de início 
e tém1ino do show de luzes, 
pem1itindo escolha dei horário para 
o show musical, com sistema com 
funcionamento automático, com 
caixas estrutura para proteção 
contra intempéries; 
- Com caixa de som ativa 
(amplificada) de pelo menos 150W 
RMS e com suporte para fixação 
na estrutura da árvore; 
- Show musical composto por no 
mínimo 7 músicas (fomecidas pelo 
contratante), sincronizadas através 
de programa especifico, pem1itindo 
efeitos da árvore e da estrela de 
acordo com a música, para 
reprodução por meio de 
microcomputador. 
LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DE UMA 
ÁRVORE DE NATAL. COM 
ILUMINAÇÃO DE LED E SOM. 
que dcvern 11cr rcaliu ,da em 
rigoro11a observlincin nu Tcnno dr 
Rçferéncia, com rui e:,pcc ificuçõcs 
1é(nicu rnlnlm,u u ~c.iuir: 
- Árvort dt IUUJl l J)ixcl digltul , co111 

Rua Robert, 900 
C.N.P .J. 89.708.051/0001-86 
SETOR DE LICITAÇÃO 
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estrutura de aço medindo 4,5m de 
altura x 2m de diâmetro da base e 
pelo menos 35cm de diâmetro do 
topo; 
- Mastro central em tubo de aço de 
4,5m de comprimento (com 50mm 
de diâmetro e espessura tubular de 
2mm) com acabamento pintado ou 
galvanizado ; 
- Base e topo da árvore em aço de 
l /2 pol e reforço com 4 raios em 
base de aço de 1/2 pol; 
- Iluminação por pixeis de leds 
com tensão de funcionamento de 
5V, diâmetro total de 12mm, grau 
de proteção IP68, individualmente 
controlados através sinal digital; 
- Com cores RGB (vermelho, 
verde e azul) em cada led que 
quando combinadas permitam 
fazer várias cores; 
- Encaixe dos pixeis no corpo da 
árvore com 32 tiras com proteção 
UV e dimensões individuais de 
aproximadamente 4,5m de 
comprimento x 29mm de largura x 
1 mm de espessura e 50 furos de 
12mm de diâmetro em cada tira; 
- Corpo da árvore com 1.600 pixeis 
encaixados nos furos tiras 
plásticas; 
- Estrela com 50cm de diâmetro 
(de ponta a ponta) com no mínimo 
50 pixeis de cada lado, totalizando 
pelo menos 100 pixeis; 
- Sistema de controle elétrico com 
uma fonte chaveada, com entrada 
de 220V e saída de 5V e, pelo 
menos 70A, com chaveamento 
geral da tensão de entrada da fonte 
e chaveamento individual, via 
contator tripolar de pelo menos 
25A por polo e bobina de 220V, de 
cada conjunto de saídas positivas 
da fonte de 5v para estabilidade da 
tensão ao ligar o sistema; 
- Interface para controle dos pixeis 
em sua totalidade e 5. 100 canais, 
com 5 saídas, com capacidade para 
receber o sinal sACN El.31, para 
ser enviado pelo microcomputador, 
com conversão para o padrão 11 
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WS28 l l , para atualização mínima 
de todos os canais de 40 vezes por 
segundo ; 
- Sistema controlado através de 
microcomputador; 
- Saída de áudio para a caixa de 
som e software de gerenciamento 
para definição de horário de início 
e término do show de luzes, 
permitindo escolha dei horário para 
o show musical, com sistema com 
funcionamento automático, com 
caixas estrutura para proteção 
contra intempéries; 
- Com caixa de som ativa 
(amplificada) de pelo menos 150W 
RMS e com suporte para fixação 
na estrutura da árvore; 
- Show musical composto por no 
mínimo 7 músicas (fornecidas pelo 
contratante), sincronizadas através 
de programa específico, permitindo 
efeitos da árvore e da estrela de 
acordo com a música, para 
reprodução por meio de 
microcomputador. 

Dando prosseguimento, verificou-se que não houve manifestação por parte das licitantes presentes em recorrer do 
presente julgamento. O pregoeiro e sua equipe de apoio encaminham o respectivo processo administrativo para a 
Assessoria Jurídica do Município proceder o parecer final e posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal para 
homologação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata 
pelo pregoeiro e a equipe de apoio e pelos representantes das proponentes. 

Jci,, 
Pregoeiro - Juli no Adolfo Wagner 
Fiscal nicip 1 

Ausente 

Marcos Alves dos Santos, 
Vigilante 

COMISSÃO DE PREGÃO 
(Portaria n.º 8.492/2021) 
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Ana Cr" t ina aciel Pereira 

~

ente ~e~,, · ,\h) 
11 stiane Schn~ 

Auxiliar Técnico 

Ausente 
Débora Pianesso, 
Fiscal Muniicipal 

Rua Robert, 900 
C.N.P.J. 89.708.051/0001-86 
SETOR DE LICITAÇÃO 

RELAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

Nome da Empresa Represent nt 

FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS FABIO DOS SANTOS 
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