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ATA DE SESSAO PUBLICA PARA CREDENCIAI'IENTO,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "I' E "2', ABERTURA
DO ENVTLOPE DE PROPoSÍA E SUSPENSÀO PARA
CADASTRAI4ENTO DAS PROPOSTAS NO APLICATIVO

euE cERFNctA LANCES, REFFRFNtT ao pntcÀc
PRESENCIAL NO 15/2018
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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil ê dezoito, às oito horas, reuniraín-
se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no ie612018, paia
proceder à abertura da sessão referente ao Pregão 75/zol8, o qual ten, por objeto o

registro de preços para prestação de serviços em organização de eventos,
correlacionados a locação de equipamentos de iluminação e sonorização, incluído suporte
técnico e operacional, mobilização e desmobilização, para apresentações artisticas e de
shows musicais, bem como demais eventos constantes do calendário sociocultural deste
Município. Demonstraram interesse em participar, solicitando o resgate do edital as
seguintes empresas: 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA-ME e
ENERGIZAR GERADORES E LOCAçõES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E

EVENTOS LTDA-ME. No presente dia, compareceram as seguintes interessadas: 19
PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA-ME, iNSCTitã NO CNP]
09.66i.123l0001-48, representada pela Sra. leise Franciele Barbosa Guimarães,
portadora do RG 2.394.145-6 SSP/SE; SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ 18.188.597l0001-05, representada pelo Sr. Feiipe Drogo Santeila
IVIACEdO, POTIAdOT dO RG 3.087.1069 SSP/SE; MENEZES AUDIO & EVEI''TOS EIRELI,
inscriia no CNPI 08.723.573l0001-55, representada pelo Sra. Wilrrr.l Camara Dos Salrt!';,
portador.r do RG 1.394.586 SSP/SE; ENERGIZAR GERADORES E LOCAçÕES OE

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA-ME, inscrila no CtIPJ

12.529.9O2/OOO1-07, representada pelo Sr. Sandro da Silva Olrveiral portadg-r_-99 RG

03801938-45 SSP/BA; FLÀVrA ELTZANGELA A. S. SrLVA PRODUçOES E EVENTOS,
inscrita no CNPJ 19.961.285/0001-55, representada pelo Sr. Ancelmo Bezerra da Silva,
portador do RG 1.336.405 SSP/SE; ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-
ME, inscrita no CNPI 14.345,276/0001-01, representada pelo Sr. Artur Nascimento dos
Anjos Lima, portador do RG 2.162.0253 SSP/SE; LUZ E LED PRODUçOES LTDA-ME,
inscrita no CNPJ 10.863.864/0001-90, representada pelo Sr. Wellington de Andrade
Santos, portador do RG 1.203.002 SSP/SE. Aberta a sessão, analisados os documentüs
de credenciamento, foi constatado que todas as empresas participantes atenderam aos
termos editalícios, sendo declaradas credenciadas para o certame. Franqucada a palavra
aos licitantes, não houveram q uestiona mentos. Em seguida foram soli.itados os cs
envelopes "1 e 2". Sequenciando, procedeu-se a abertura dos invólucros "1", sendc
analisados os valores e a conformidade dos critérios exigidos no instrumento
convocatório, constatando-se que foram todos atendidos e as Propostas classificadas.
Franqueada a palavra, a representante da empresa MENEZES AUDIO & EVENTOS
EIRELI, fez consta r

. o rtem 09 possue uma pequena desconformidade com o tcrmo de rcferência,
apenas em sua grafia final, faltando assim, apenas: "Incluída mobilização e
desmobilização.", mas tal ocorrência não descaracteriza a potencialidade de
conformidade com o edital e seu objeto.

Na sequência, foi informado aos participantes que a sessão seria suspensa para que haia
o devido cadastramento das propostas na ferramenta eletrônrca de licatação. Foi

solicitado que Fossem rubricados os fechos dos envelopes de habilitação Por todos p§
participantes, ficando todos os invólucros retidos pelo pregoeiro.
A convocação para continuidade da reunião se dará via correio eletrônico, mediante.os

o SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA:
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. MENEZES AUDIO & EVENTOS EIRELI: menezesaudioevontos@hotmail.corni

. rlÁvra ELTZANGELA A. s. srLVA enoouçÕes E EVENToS:
eletronicatiri ricasat@hotmail.com;
. ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME:
a rtu restrutu ras@ hotma il.com.
. 19 puBLrcrDADE & EvENTos aarÍsrrcos LTDA-ME:
i9 prod ucoeseventos@ hotma il.com.
. LUZ E LED PRODUçÕES LTDA-ME: COMETC|AI@IUZEICd.COM.

Reste destacado que é de inteira responsa bilidade das licitantes a conferência de todos
os dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
possíveis e rros d ig itatórios.
Nada mais havendo a tratar, deram-s
se a presente ata, a qual vai assinada

alhos da reu n ião, lavrando-epor en
oeiro e licita nt s prese ntes
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