
 
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 
ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2019/5010003-01 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2019/5010003-01, do tipo “Menor Preço Unitário” para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SONORIZAÇÃO, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO, ..., 

pelo período de 12 meses e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por 

legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta 

do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela 

funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente 

Substituta, TATIANE MACHADO SILVA, MARTA LUCIA SANTINI  DA SILVEIRA, membros e 

ELIANA HOFFMANN, membro substituta,  reuniram-se às dez horas do dia nove do mês de agosto 

do ano de dois mil e dezenove, na Sede da FATEC Prédio 66 para julgamento das propostas 

apresentadas pelas empresas: PROJESOM SONORIZAÇÕES LTDA, SONARE STUDIOS – 

PRODUÇÕES FONOGRÁFICAS LTDA, habilitadas anteriormente. Tendo em vista o parecer 

técnico da Coordenadora, Vera Portinho Vianna a Comissão de Licitações DECLARA 

VENCEDORA a empresa conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às 

disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa 

Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação. 

 

 
________________________   __________________________ 

           Silvia Binotto                                                             Jaqueline Giacomelli da Silveira 
           Presidente                  Presidente Substituta  

 

 
________________________                                 _________________________ 
Marta Lucia Santini da Silveira                               Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                    Membro   
 

 
______________________                                      
Eliana Hoffmann 

            Membro  
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TABELA R$ 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. EMPRESA 

VALOR 
UNIT. 

R$ 

 

1 

 

Contratação de empresa para operação de equipamentos de sonorização, de projeção, de 

iluminação e de troca cênica (varas contrapesadas) de eventos artísticos realizados no 

centro de Convenções da UFSM, tais como espetáculos de teatro, dança e shows 

musicais de grande porte que necessitam de acompanhamento e montagem especifica. 

A empresa contratada deve ser responsável por preservar e zelar pela manutenção dos 

equipamentos, apresentar profissionais capacitados e com certificação profissional por 

órgão competente. A empresa contratada deve atender a montagem, o(s) ensaios, o 

acompanhamento, a operação e a desmontagem do evento, sendo que o serviço poderá 

ocorrer em dias e horários diversos a data de realização do evento, sendo informado 

previamente pelo contratante à empresa contratada com 10 (dez) dias de antecedência. 

Os eventos poderão ser realizados durante a semana, sábados, domingos e feriados no 

período matutino, vespertino ou noturno, devendo os horários ser previamente 

combinados com órgão solicitante; A empresa vencedora deverá atender a qualquer 

quantitativo de horas solicitadas 

 

Hora 250 

PROJESOM 

SONORIZAÇÕES 

LTDA 

240,00 

 

 

2 

 

 

Contratação de empresa para operação de equipamentos de sonorização, de projeção e 

de iluminação de eventos acadêmicos como palestras, seminários e demais atividades 

específicas que envolvam a operação dos equipamentos instalados no Centro de 

Convenções da UFSM. A empresa contratada deve ser responsável por preservar e zelar 

pela manutenção dos equipamentos, apresentar profissionais capacitados e com 

certificação profissional por órgão competente. A empresa contratada deve atender a 

montagem, o(s) ensaios, o acompanhamento, a operação e a desmontagem do evento, 

sendo que o serviço poderá ocorrer em dias e horários diversos a data de realização do 

evento, sendo informado previamente pelo contratante à empresa contratada com 10 

(dez) dias de antecedência. Os eventos poderão ser realizados durante a semana, 

sábados, domingos e feriados no período matutino, vespertino ou noturno, devendo os 

horários ser previamente combinados com órgão solicitante; A empresa vencedora 

deverá atender a qualquer quantitativo de horas solicitadas 

 
 

Hora 250 

PROJESOM 

SONORIZAÇÕES 

LTDA 

140,00 

                                                                                                                                                                               TOTAL R$  
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