ATA DA SESSÃO PÚBLICA
PROCESSO Nº 00126/2020
PREGÃO Nº 00041/2020

OBJETO: – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E REPRODUÇÃO DE
IMAGENS.
PREÂMBULO

No dia três de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sala de licitações, reuniram-se
a Pregoeira substituta e os senhores membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº
4398/2020, para a Sessão Pública de julgamento deste Pregão. Aberta a sessão, procedeu-se o
exame do credenciamento dos interessados presentes, visando à comprovação da existência de
poderes para a formulação de proposta e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes. O
seguinte licitante foi credenciado para o certame:
Quadro de licitantes credenciados:
Participante

CNPJ

SANTOS
IMPACTO 08.963.382/0001-60
SONORIZACAO LTDA

Representante

Documento
Representante
Ana Julia Carvalho dos 059.505.376-96
Reis

A pregoeira então comunicou o encerramento do credenciamento. Destinou os documentos para
análise e visto do licitante. Em seguida recebeu os envelopes contendo a Proposta e Documentos
de Habilitação, respectivamente. Após verificação do lacre dos envelopes, estes foram rubricados
e repassados aos licitantes para análise e visto.
REGISTRO DO PREGÃO
Ato contínuo foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a colaboração dos membros da
Equipe de Apoio, a pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de
fornecimento ou de execução, com aqueles definidos no edital. Posteriormente, a proposta foi
direcionada ao licitante credenciado para análise e visto.
A proposta foi classificada no mapa de Classificação de Propostas, onde foi selecionada a licitante
que participou da etapa de lances em razão dos preços, nos termos dos incisos VIII e IX do artigo
4º da Lei Federal 10.520, de 17/07/02. Em seguida, a pregoeira convidou o representante da
proposta a formular lance de forma sequencial, em ordem decrescente de valor. A sequência de
ofertas de lance segue em anexo.

SANTOS IMPACTO SONORIZACAO LTDA - 08.963.382/0001-60, situada na RUA ADOLPHO
PINTO DE ALMEIDA, 46 - XORORÓ - CAMPANHA - MG .
Seq. Item
Descrição/Especificação UN
Marca Quantidade Unitário Total
1
10318 FORNECIMENTO,
DIAR
10,0000
1.300,00 13.000,00
INSTALAÇÃO
E
OPERAÇÃO DE PAINÉIS
DE LED (INDOOR).. - ND
2
12006 SONORIZAÇÃO
E DIAR
10,0000
1.150,00 11.500,00
ILUMINAÇÃO
MÉDIO
PORTE - ND
valor total de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais),

CLASSIFICAÇÃO
Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada em ordem crescente de valor,
assegurada a licitante microempresa e empresa de pequeno porte o exercício do direito à
preferência, respeitada a ordem de classificação.
NEGOCIAÇÃO
Negociada a redução do preço de menor oferta, a pregoeira considerou que o preço obtido, abaixo
do estimado, foi aceitável e compatível com o praticado no mercado, conforme apurado no
processo licitatório.
HABILITAÇÃO
Aberto o segundo envelope do licitante, e analisados os documentos de habilitação, foi verificada
sua habilitação. Os documentos de habilitação examinados foram rubricados pela pregoeira e
membros da equipe de apoio e colocados à disposição dos licitantes para exame e rubrica. A
empresa
SANTOS IMPACTO SONORIZACAO LTDA – CNPJ n°
08.963.382/0001-60
foi habilitada para o certame.
RESULTADO
À vista da habilitação, segue o vencedor:
SANTOS IMPACTO SONORIZACAO LTDA – CNPJ n° 08.963.382/0001-60

ENCERRAMENTO
Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados,
para suas manifestações. Tendo em vista que os representantes das Licitantes presentes não
manifestaram interesse de recorrer quanto ao resultado deste certame, foi-lhes informado que
com esta falta de interesse, decaíu, naquele momento, do direito de recorrer, conforme inciso XX,
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. O processo será enviado para homologação da autoridade

superior. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pela
pregoeira , pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes. Esta ata será
disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal da Campanha www.campanha.mg.gov.br.
ASSINATURAS
__________________________________________________________________
MARCIA CRISTINA DA SILVA BORGES
Pregoeira
Equipe de apoio:

_______________________________________________________
SILVANO DOMINGOS DA SILVEIRA
Membro
Participante
CPF/CNPJ
SANTOS
IMPACTO 08.963.382/0001-60
SONORIZACAO LTDA

Representante
Assinatura
Ana Julia Carvalho
dos Reis

