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ATA DE srssÃo PUBLIcA PARA
CREDENCIAMENTO, COLETA DOS
ENVELOPES *A" E "8", FASE DE LANCES,
nRarurnçÃo E JULGAMENTo FINAL,
REFERENTE Ao pnrcÃo PRESENcIAL No

t3l2ot9.

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às oito horas,
reuniram-se o pregoeiro suplente, nomeado pela Portaria no 165/2018, para proceder à

abertura da sessão referente ao Pregão l3l2ol9, o qual tem por objeto o Registro de
preços visando possível contratação de empresa para executar os serviços de montagem
e desmontagem de decoração e ornamentação junina, visando atender as necessidades
da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer deste Município, quando da

comemoração dos tradicionais festejos juninos desta localidade. Demonstrou interesse
em particijar, solicitando o resgatg do 

"áitut 
as empresas: EPA - ELENCO PRODUçõES

ARTÍSTTCAS; e NAVAL PRODUçÕES DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E

ESTRTUTURA EIRELI - ME. No presente dia, conStatoU-se o comparecimento das

empresas EPA - ELENCO PRODUçÕES ARTISTICAS, inscrita no CNPI

13.360.490/OOO1-89, interessada em participar credenciando o Sr. CLEWERTON
OLMIRA SANTOS, portador do R.G. no 1.330.265 SSP/SE; e NAVAL PRODUçõES
DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E ESTRTUTURA ETRELI - ME,.inscrita no

CNpJ 28.265.41310001-17, interessada em participar credenciando o Sr. JOSE ROBSON
DE JESUS SANTOS, portador do R.G. no 1.334.1136-29 SSP/BA. Foi constatado que o
participante atendeu ao pressuposto de credenciamento, o Pregoeiro então, solicitou-lhe
a "Declaração de ciência e cumprimento dos requisitos de habilitação" do mesmo ato,
bem como o envelope "l" "Proposta de Preços". Por conseguinte, o Pregoeiro Suplente
procedeu à abertura do invólucro e leu os valores e a conformidade dos critérios exigidos
no instrumento convocatório, classificando a empresa NAVAL PRODUçõES DE FESTAS

E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E ESTRTUTURA EIRELI - ME; contudo fora constatado
a insuficiência de dados na proposta da empresa EPA - ELENCO PRODUçÕES
ARTÍSTICAS, a qual não fez constar em sua proposta os critérios mínimos, presente no

item "7. DA PROPOSTA DE PREçOS", indispensáveis para sua participação neste
certame. Na sequência, deu-se início à fase de lances, e o Pregoeiro que os solicitou
verbalmente, tendo obtido os melhores preços, a partir de negociações diretas com o

re resentante da licitante ando ao resultado ue se ue:
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QTD
V. UNID.

(R$)
V. TOTAL

(R$)UNID.ESPECIFICAÇÃOITEM

2 38.950,00 77.900,0oUnidConfecção, montagem e desmontagem de
decoração e ornamentação junina1

77.900

401

ITENS NEC RI PARA A EXECU

Andaime modular de ferro 1 00x1 50m

VALOR TOTAL ESTIMADO
DOS SERVI

Unid

150Mil2
Bandeirolas de
25x35x5cm

plástico, cores variadas, medindo

Kg 2003
Fitilho de náilon torcido,
espessura (reforçado)

aproximadamente 6mm de

20Unid/
Pessoa4

Mão de obra necessária para preparar as bandeirolas e

o cabeamento do espaço (inclusos custos com
alimentação, deslocamento, equipamentos,
ferramentas, montagens, desmontagens, manutenção e

outros que se façam necessários para a realização dos
serviÇos)
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Em seguida, o pregoeiro solicitou do participante o envelope "2", contendo os

docume-ntos de habilitação, Após análise minuciosa aos documentos apresentados,

identificou-se que foram cu-piidas todas as exigências do instrumento convocatório,

estando, desta forma, a participante habilitada. sendo assim, sagrou-se vencedora deste

certame a empresa NAVAL pRODUçõES DE FESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E

ESTRTUTURÁ EIRELI - ME, para o objeto licitado, perfazendo o valor global de R$

77.gOO,OO (setenta e sete mii e novecentos reais). Depois de declarado o vencedor, não

havendb manifestação imediata e motivada da intenção de interposição de recurso,

decaiu-se do direito ao mesmo.
Nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-

se ã àr"sente ata, a qual vai assinada pelo Pregoeiro, juntamente' com a Equipe de

Apoio e licitante Presente.

LUI ENRI M CHADO
Suplente

Licitante:

EPA - ELENCO
representada pel
SSP/SE.
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NAVAL PC6DU ESDEF

PL I
PRO DUçõES ARTÍSTICAS, inscrita no CNPJ 13.360.490/0001-89,

o Sr. CLEWERTON OLMIRA SANTOS, portador do R.G, no 1.330.265

EIRELI - ME, inscrita no
ROBSON DE JESUS SANTO
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ESTAS E ALUGUEL DE TOLDOS, SOM E ESÍRTUTURA
CNPJ 28.265.413l0001-17, representada pelo Sr' JOSE

s, portador do R.G. no 1.334.1136-29 SSP/BA
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