
   ATA - TP 004/2018 

  

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da Prefeitura Municipal de Taquari, na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, reuniram-se os membros da Comissão, nomeada pela Portaria n° 606/2018, MARIA ISABEL PRECHT E SOUZA, 

Presidente, CARLOS HENRIQUE DA SILVA e ALESSANDRA REIS DA SILVEIRA, membros, foi aberta a Tomada de Preços número zero 

quatro barra dois mil e dezoito que tem como objeto a contratação de empresa especializada em feiras e eventos para a realização da EXPO TAQUARI 

2018, conforme especificações do edital, sendo que o Município disponibilizará o espaço para realização do evento, ficando todas as responsabilidades 

legais e financeiras por conta da empresa a ser contratada. No momento da abertura da sessão houve a presença do seguinte licitante: S3 

ENTRETENIMENTOS TURÍSTICOS E PRODUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.468.506/0001-25, representada por sua Sócia 

Administradora, Sra. Vanessa Regina da Silva, RG 3069899874. Participou da sessão, com o objetivo de analisar e julgar a proposta técnica, a 

Comissão de Avaliação e Acompanhamento, nomeada pela Portaria nº 372/2018, formada por SABRINA PEREIRA DE FREITAS, representante 

do Município, MAICON BORGONI DA COSTA LEITE, representante da CDL, VIRGINIA PEREIRA BIZARRO, em substituição a MARICEL 

PEREIRA DE LIMA, representante da OAB/RS e, VITOR JORGE ESPINOSA, representante do Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Taquari. Pela Comissão Permanente de Licitações foi procedida a abertura e julgamento do envelope no. 01 (documentação) da empresa acima 

identificada. Após análise da mesma constatou-se que a empresa participante atendeu as exigências do edital, restando, portanto, habilitada. Assim 

sendo, pela Comissão Permanente de Licitações foi aberto o envelope nº 02 – Proposta Técnica da empresa S3 ENTRETENIMENTOS 

TURÍSTICOS E PRODUÇÕES LTDA. Após análise dos documentos, preenchidos os requisitos legais, a proposta técnica foi analisada e julgada 

pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento, que atribuiu a seguinte pontuação: 
 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Currículo da produtora 40 pontos 

Mapa (layout) da arena e distribuição dos espaços 50 pontos  

(com a ressalva abaixo) 

Ressalva: a empresa se compromete: a) a trocar o local do artesanato para próximo dos estandes de comercialização; b) indicação do local da 

ambulância e equipe com livre acesso; c) a trocar a localização das cabines sanitárias para próximo dos estandes de comercialização. 

Estrutura para os shows (pirâmides, palco, tablado 10mx08m, stands, som, luz, cadeiras, camarins, lixeiras) 50 pontos 

Estrutura para praça de alimentação (pirâmides, stands, som luz, lixeiras) 50 pontos 

Distribuição de banheiros químicos em todo o espaço do evento 50 pontos 

Programação – clareza e diversidade artística 50 pontos 

(com a ressalva abaixo) 

Ressalva: além dos shows definidos como nacional e regional, requisitos para habilitação da proposta e cujas cartas de anuência integram a proposta,  

a empresa se compromete a promover os seguintes shows:  “Os Marvados” e “Exaltasamba” ou “Jeito Moleque”. 

Um show com expressão nacional reconhecido, confirmado, com carta de anuência 50 pontos 



Show extra com expressão nacional reconhecido, confirmado, com carta de anuência - 

Quatro shows regionais confirmados, com carta de anuência 50 pontos 

Show regional extra, confirmado, com carta de anuência - 

Projeto de decoração do evento e ruas no entorno do Parque 45 pontos 

Melhor projeto social, que beneficie os munícipes 35 pontos 

TOTAL 470 

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento aprovou a proposta técnica apresentada pela empresa proponente, considerando que a mesma atingiu 

pontuação satisfatória, cumprindo as exigências mínimas estabelecidas no instrumento convocatório. Dessa forma, uma vez aprovada a proposta 

pela Comissão de Avaliação e Acompanhamento, a Comissão Permanente de Licitações declara a empresa S3 ENTRETENIMENTOS 

TURÍSTICOS E PRODUÇÕES LTDA vencedora do presente certame. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada 

sem ressalvas foi assinada pelos presentes. 


