
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO -

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - (PE)

 

    Licitação: (Ano: 2023/ PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / Nº

Processo: 006/2023)

 

     às 09:00:31 horas do dia 30/01/2023 no endereço RUA R DEMOCRITO CAVALCANTE-

144, bairro LIVRAMENTO, da cidade de VITORIA DE SANTO ANTAO - PE, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). AMARO GOMES TAVARES NETO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 006/2023 - 2023/005/2023 que tem por objeto contratação de

pessoa(s) jurídica(s) especializada em decoração e cenografia para as Festividades

Carnavalescas, incluindo a execução, supervisão e instalação de cenários e elementos

decorativos com todo o material necessário para a montagem e desmontagem, para

exposição durante todo o ciclo carnavalesco do município, conforme especificações

constantes no Termo de Referência.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em decoração e cenografia

para as Festividades Carnavalescas, incluindo a execução, supervisão e instalação de

cenários e elementos decorativos com todo o material necessário para a montagem e

desmontagem, para exposição durante todo o ciclo carnavalesco do município, conforme

especificações constantes no Termo de Referência.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada em decoração e cenografia

para as Festividades Carnavalescas, incluindo a execução, supervisão e instalação de

cenários e elementos decorativos com todo o material necessário para a montagem e

desmontagem, para exposição durante todo o ciclo carnavalesco do município, conforme

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/01/2023 22:11:21:050 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME  R$ 697.570,67

27/01/2023 15:24:17:066 EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA  R$ 697.570,67

26/01/2023 16:33:32:635 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 697.570,00

20/01/2023 10:27:28:400 HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA  R$ 697.570,67

27/01/2023 16:55:20:523 PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA
ME  R$ 697.570,67

27/01/2023 10:04:37:407 MGM COMERCIO E ILUMINACAO LTDA  R$ 697.570,67

19/01/2023 09:58:15:690 POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA  R$ 697.570,67
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especificações constantes no Termo de Referência.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/01/2023, às 09:18:49 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em decoração e cenografia para as Festividades Carnavalescas, incluindo a

execução, supervisão e instalação de cenários e elementos decorativos com todo o material

necessário para a montagem e desmontagem, para exposição durante todo o ciclo

carnavalesco do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-01. No dia 02/02/2023, às

08:25:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2023, às 08:25:10 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em decoração e cenografia para as Festividades Carnavalescas, incluindo a

execução, supervisão e instalação de cenários e elementos decorativos com todo o material

necessário para a montagem e desmontagem, para exposição durante todo o ciclo

carnavalesco do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência. -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: Declaro a empresa arrematante VENCEDORA, tendo em vista que atendeu todas

as exigências constantes no edital, ficando aberto o prazo de 24 horas para eventual

interposição de recurso administrativo no quanto ao resultado. No dia 03/02/2023, às

11:53:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/02/2023, às 11:53:08 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em decoração e cenografia para as Festividades Carnavalescas, incluindo a

execução, supervisão e instalação de cenários e elementos decorativos com todo o material

necessário para a montagem e desmontagem, para exposição durante todo o ciclo

Data-Hora Fornecedor Lance

30/01/2023 09:14:47:936 MGM COMERCIO E ILUMINACAO LTDA  R$ 300.000,00

30/01/2023 09:14:23:960 POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA  R$ 339.000,00

30/01/2023 09:13:40:241 HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA  R$ 399.500,00

30/01/2023 09:11:53:831 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 528.500,00

30/01/2023 09:02:04:831 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME  R$ 683.000,00

30/01/2023 09:01:25:127 EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA  R$ 683.619,25

27/01/2023 16:55:20:523 PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA
ME  R$ 697.570,67
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carnavalesco do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência. -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adjudico em favor da empresa vencedora, tendo em vista que não houve interposição de

recurso administrativo.

 

    No dia 03/02/2023, às 11:53:08 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em decoração e cenografia para as Festividades Carnavalescas, incluindo a

execução, supervisão e instalação de cenários e elementos decorativos com todo o material

necessário para a montagem e desmontagem, para exposição durante todo o ciclo

carnavalesco do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MGM

COMERCIO E ILUMINACAO LTDA com o valor R$ 300.000,00.

 

    No dia 03/02/2023, às 11:30:56 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em decoração e cenografia para as Festividades Carnavalescas, incluindo a

execução, supervisão e instalação de cenários e elementos decorativos com todo o material

necessário para a montagem e desmontagem, para exposição durante todo o ciclo

carnavalesco do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência..

Manifestação de recurso cancelada tendo em vista que a motivação apresentada é

meramente protelatória, uma vez que o documento em questão foi apresentado conforme

edital. 

 

    No dia 03/02/2023, às 11:33:02 horas, no lote (1) - contratação de pessoa(s) jurídica(s)

especializada em decoração e cenografia para as Festividades Carnavalescas, incluindo a

execução, supervisão e instalação de cenários e elementos decorativos com todo o material

necessário para a montagem e desmontagem, para exposição durante todo o ciclo

carnavalesco do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência..

Manifestação de recurso cancelada tendo em vista que a motivação apresentada é

meramente protelatória, uma vez que o documento em questão foi apresentado conforme

edital. 

 

    No dia 03/02/2023, às 11:55:23 horas, a autoridade competente da licitação - JOSE

CORREIA DE SOUZA NETO - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

AMARO GOMES TAVARES NETO

Pregoeiro da disputa
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JOSE CORREIA DE SOUZA NETO

Autoridade Competente

 

IGOR NERY ALVARES BARBOSA

Membro Equipe Apoio

 

LISANIA DANIELLE DE ALBUQUERQUE SILVA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.433.214/0001-02 EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA

12.851.941/0001-18 HAPPY ESTRUTURAS E SERVICOS LTDA

25.356.337/0001-67 MGM COMERCIO E ILUMINACAO LTDA

28.296.878/0001-35 PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA ME

39.647.530/0001-61 POTIGUAR LOCACOES E SERVICOS LTDA

08.604.460/0001-30 TARCIANO DE ASSIS TEIXEIRA ME
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