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 ATA 2º SESSÃO PARA RECEBIMENTO E 

JULGAMENTO DE NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS - 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 024/2015 – OBJETO: Contratação 

da locação de Palco e outras Estruturas para atender solicitação 

da Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Turismo de 

Amargosa. 
 

 Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, às nove horas reuniram-se o 

pregoeiro LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS e a Equipe de Apoio formado por CARLA 

SOUZA OLIVEIRA, nomeado pela Portaria nº. 001/2015, de 05 de janeiro de 2015, para 

realizar a 2º sessão para o  recebimento e abertura dos envelopes contendo novas propostas de 

preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 013/2015/SRP, cujo objeto é contratação da locação de Palco, Tenda e outras 

Estruturas para atender solicitação da Secretaria Municipal de Cultura, Eventos e Turismo de 

Amargosa. Compareceram ao Certame a empresa: AT SONORIZAÇÃO LTDA – 

CNPJ:08.052.205/0001-22, representada pela Sra. CAROLINE XAVIER DA CRUZ, CPF nº. 

778.336.785-20.   

 O Sr. Pregoeiro deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta 

modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão e 

que a mesma está sendo filmada. Dando prosseguimento aos trabalhos o Pregoeiro solicitou 

do licitante seus documentos de credenciamento o que foi de logo apresentado e entendido de 

acordo com as exigências editalícias. Concluída esta fase foi solicitada a declaração de 

tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação 

correspondente a um dos Anexos do Edital que também foi apresentada pela Licitante 

Em seguida solicitou os envelopes contendo as Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação das empresas presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos foi aberto o 

envelope (Envelope “A”) contendo a Proposta de Preços da empresa.  

 

LOTE 01 

O Pregoeiro verificou a proposta escrita apresentada para o LOTE 01, classificado 

aquela julgada em conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

LOTE 01 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

AT SONORIZAÇÃO LTDA 286.800,00 Aceita 

 

        O pregoeiro questionou sobre a alteração de valor em relação à proposta apresentada pela 

empresa na primeira sessão em que ofertou o valor de R$ 264.000,00. A representante da 

empresa argumentou que houve aumento nos valores das diárias dos itens geradores e Painéis 

de LED, além do mais, por conta do período e do curto prazo para execução dos serviços e 

será necessário um número maior de pessoas para que seja feito em tempo hábil. Argumentou 
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ainda que se fossem retirados os itens “geradores e painéis de LED” ela poderia ofertar um 

valor de R$ 210.000,00. O pregoeiro explicou que os itens não podem ser retirados da proposta, 

pois, o edital já foi publicado desta forma e não pode ser alterado a esta altura do processo.  

 Em seguida iniciou a negociação direta com a empresa AT SONORIZAÇÃO LTDA, 

registrando-os em Mapa de Lances que segue anexo a esta ata. A empresa com concordou em 

dar um lance no valor de R$ 280.000,00. 

    Dando continuidade procedeu-se a abertura do “Envelope B” contendo os documentos da 

empresa AT SONORIZAÇÃO LTDA, que foi conferida e achada conforme pela Comissão, 

que declarou a empresa habilitada para o Lote 01. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Sr. 

Pregoeiro, Equipe de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade 

Competente. O Sr. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de 

todos. 

 

 

LUCIANO CERQUEIRA DE JESUS 

Pregoeiro 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Equipe de Apoio 

 

AT SONORIZAÇÃO LTDA 

Carolina Xavier da Cruz – CPF:778.336.785-20 

 

 


