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Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniram-
se o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, nomeados pela Portaria no 166/2018, para
proceder à abertura da sessão referente ao Pregão L4/20t8, o qual tem por objeto o

registro de preços para prestação de serviços em organização de eventos,
coirelacionados a locação de estrutura, êquipamentos e mão de obra, incluído suporte
técnico e operacional, mobilização e desmobilização, para apresentações artísticas 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: TEK MIX-ESTRUTURAS & EVENTOS EII|PREENDIMENTOS
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA-EPP, MARIA ZILMARA FRAGA ALMEIDA
99292a8252O, r9 PUBLTCTDADE & EVENTOS anrÍsrtcos LTDA-ME, DESTAK

PRODU-çÕES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME, ENERGIZAR GERADORES E

IOCAçóES DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E EVENTOS LTDA-ME E TEO

salrÀta EMPREENDTMENToS PRoPAGANDA E EVENToS LTDA. No presente dia,
compareceram as seguintes interessadas: 19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS
LTDÁ-ME, inscrita no CNpl 09.661.123/OOO1-48, representada pelo Sr. Edmilson dos

Santos Lima, portador do RG 1.102.967 SSP/SE; TEK MIX ESTRUTURAS & EVENTOS

EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA-EPP, iNSCTitA NO CNPJ

05.688.369/0001-52, representada pelo sr. Aerton oliveira dos Reis, portador do RG

874,465 SSP/SE; DESTAK PRODUçóES, EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME,
inscrita no CNPI 12.771.109/0001-01, representada pelo Sr. José Carlos Pinheiro Estrela,
portador do RG 02612797-00 SSP/BA; LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENToS
Êfnelf, inscrita no CNpl 26.415.966/0001-83, representada pelo Sr. Luan Fabricio de

Andrade Santos, portador do RG 3.300'453-6 SSP/SE; MARIA ZILMARA FRAGA

ALMEIDA gg}g2aa2520, inscrita no CNPJ 26.622.658/0001-29, representada pelo sr.
Edson Almeida, portador do RG 3.446.939-7 SSP/SE; SL SANTANA
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 18.188.59710001-05, representada pelo

Sr. Saulo David Santana Macedo, portador do RG 3.087.107-7 SSP/SE; ARTUR

EsTRUTuRAs E EQUIPAMENToS LTDA-IIIE, inscrita no CNPJ !4 ,345.2|6/oooi.o| ,

representada pelo Sr. André Nascimento dos Anjos Lima, portador do RG 2.161.505-5
S.P/SE; TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS PROPAGANDA E EVENTOS LTDA,
inscrita no cNPl 11.339.486/0001-03, representada pela sr.a Lucimara Valentin dos

Santos, portadora do RG 3.097.587-5 SSP/SE; BOMBEIROS SANTOS ROCHA LTDA,

inscrita no cNPJ 26.152.6 25/000I-62, representada pelo sr. Rochanio santos de

Oliveira, portador do RG 3.450,678-0 SSP/SE; LOKMIX E SERVIçOS DO NORDESTE

LTDA-EPP, inscrita no cNPJ 09.152.062/0001-93, representada pelo sr. Evandro

Brasitiano àilva, portador do RG 8.293.503-3 SSPIBA;e MARCOS AURELIO SANTOS

FELIX-EPP, inscrita no CNPJ 07.846.780/0001-34, representada pelo Sr' DaÁiel \
cavalcante santos, portador do RG r.21a.772 SSP/SE. Aberta a sessão, inicialmentê o \

ATA DE SESSÂO PUBLICA PARA CREDENCIAMENTO,
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "I" E "2", ABERTURA
DOS ENVELOPES DE PORPOSTAS E SUSPENSAO PARA

CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS NO APLICAÍIVO

euE GERENcIA LANcES, REFERENte no pnecÀo
PRESENCIAL NO 1412018

Cruz Silva, em 0611U2018, através do endereço de e-mail
requereu êsclarecimentos acerca dos requisitos de

pregoeiro fez constar que:
O Senhor Wemblley da
licitaab@ mail.com,

todavia, o requerente não manteve observância aos prazos

da legislação vigente no Município, e ao item f7.l do instrumento convocatório,
que assim determina: "17.1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para

recebimento das P roPostas, nos termos da art. 11, do Decreto Municipal no

958/2018, qualquer Pessoa Poderá solicitar esclarecimentos, providências ou

impugnar o ato ocatório deste Preg ão;". Se o recebi nto dos envelopes está

qualificação técnica;
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marcado para o corrente dia, qual seja, OAIÍ/2018, o pedido deveria ser
protocolado, no máximo, em 05/11/2018, sendo, destarte, qualificado como
intempestivo;

. O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), em 06/11/2018,
através do endereço de e-mail it a mail. requereu impugnação do
instrumento convocatório, dada a inobservância de exigência do reqistro no CRA-
SE da entidade, bem como do profissional responsável no campo de qualificaçào
técnica; destaque-se que o requerente protocolou o pedido em 06/11/2018, não
mantendo observância aos prazos da legislação vigente no Município, e ao item
17.1 do instrumento convocatório, que assim determina: "17.1. Até 3 (três)
dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas, nos termos da
art. 11, do Decreto Municipal no 958/2018, qualquer pessoa poderá solicitar
escla recimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão;".
Entretanto, analisado o pleito, mesmo sendo intempestivo, o pregoeiro verificou
que a peça impugnatória efetivamente demonstrou haver omissão no instrumento
convocatório, no tocante à qualificação técnica, desta forma, em sendo a falha
sanável, fora publicada errata inserindo a alteração requerida; e

Ademais, analisados os documentos de credenciamento, foi constatado que as

interessadas atenderam aos termos editalícios, sendo declaradas credenciadas para o
certame. Franqueada a palavra aos licitantes, não houve questiona mentos. Em seguida
foram solicitados os envelopes "1 e 2". Sequenciando, procedeu-se a abertura dos

invólucros "1", sendo analisados os valores e a conformidade dos critérios exigidos no

instrumento convocatório, constatando-se que foram todos atendidos e as propostas

declaradas classificadas. Franqueada a palavra. não houve questiona mentos'
Na sequência, foi informado aos participantês que a sessão seria suspensa para que-haja

o devido cadastramento do Processo de Pregão e das propostas na ferramenta eletrônica
de licitação. Foi solicitado que fossem rubrlcados os fechos dos envelopes de habilitaçâo
por todos os participantes, ficando todos os invólucros retidos pelo pregoeiro'
Êica suspensa a reunião para o dia 28/l7l2OL8, às 14h, onde serão retomados os

trabalhos a partir da fase de lances.
Reste destacado que é de inteira responsabilidade das licitantes a conferência de todos
os dados registrados nesta Ata, e que não serão aceitas reclamações posteriores sobre
possíveis erros digitatórios.
iilada mais havendo a tratar, deram-se por encerrados os trabalhos da reunião, lavrando-
se a presente ata, a qual vai assinada pe licitantes presentes.P
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DESTAK enoouçÕ TOSEVEN E ESTRUTURAS EIRELI-II|E, inscrita no CNPI
a pelo Sr. José Carlos Pinheiro Estrela, portador do RG

\

12.77 f .lO9 I OOO1-O1, represent
o26t2797-0O SSP/BA

TEO M RE
CNPI 11.339.486/0001-03, representada pela Sr.a
portadora do RG 3.097.587-5 SSP/SE

rep tada pel Sr. chanio S de Oliveir"o,"[9*#Yxn,o, 
fu#,oo,

A E EVENTOS LTDA, inscrita no
Lucimara Valentin dos Santos,

inscrita no CNPI 26.752.625/OoOl-62,
ortador do RG 3.450.678-0 SSP/SE;

ita no CNPJ 07 .A46.780/0007-34,
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