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Processo: 0008/2016    Modalidade: Pregão presencial    Nº Modalidade: 2

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços de organização, coordenação e execução do 
evento denominado "Folia das Águas 2016", com fornecimento de toda a estrutura, equipamentos, materiais, mão de 
obra, e outros.

Aos vintee um dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos reuniram-sena
sede da PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG, o Pregoeiroe os senhores membros da Equipe de Apoio,
designadospela Portaria Nº 2198, para a Sessão Pública de julgamentodeste Pregão. Aberta a sessão,
procedeu-seo exame do credenciamentodos interessados presentes, visandoà comprovaçãoda existência de
poderespara a formulaçãode propostas e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, estando
credenciadosos representantesdas seguintes empresas:

V W Estruturas Metalicas e Eventos Ltda - ME, CNPJ 54.257.126/0001-75, representanda por Valter Barion Filho
Kely Garzaro Eventos - ME, CNPJ 10.014.695/0001-14, representanda por Henrique Alves Madeira
Kadu Eventos e Promoções Ltda, CNPJ 04.992.331/0001-06, representanda por Carlos Eduardo da Silva
LS Locações, Serviços e Eventos Ltda, CNPJ 09.031.612/0001-16, representanda por Ivan Ferreira Gonçalves
Michell Suleman da Silva Campos 12465702700, CNPJ 19.288.078/0001-81, representanda por Michell Suleman da 
Silva Campos

Em seguida, o Pregoeirorecebeuas declarações das Licitantes de que atendem plenamenteaos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopesde nº 01 contendo a Proposta e o de nº 02 com os
Documentos de Habilitação. Ato contínuo, os Envelopescontendo as Propostas foram abertos e, com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiroexaminou a compatibilidadedo objeto, prazos e condições de
fornecimentocom aqueles definidosno Edital. As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de
Propostas, onde foram selecionadas as licitantes que participarãoda etapa de lances em razão dos preços
propostos, nos termos dos incisos VIII e IXdo artigo 4º da Lei Federal10.520, de 17/07/02. Em seguida, o Pregoeiro
convidouindividualmenteos representantesdas propostas selecionadas a formularlances de forma seqüencial, a
partir do representanteda proposta de maior preço em ordem decrescente. As ofertas de lances ocorreramda forma
como descritas no Mapa de Apuração. Declaradaencerradaa etapa de lances, as ofertas foram classificadas em
ordem crescente de preços, conformeo caso, e inserido no Mapa de Apuração. Negociadaa diminuição do preço, o
pregoeiroconsiderouque os preços obtidos na propostadaprimeira classificada, por lote, são aceitáveis. Dando
prosseguimentoabriu-seo envelopenº 02 da(s) proponente(s)primeira(s)classificada(s), por lote, sendo os
documentos de habilitação analisados. Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos
credenciados foram rubricadaspelo Pregoeiroe pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos
representantescredenciados, para verificaçãoe serem rubricados. À vista da habilitação, foi(ram)declarada(s)
vencedora(s):

Lote Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário

Fornecedor: Kadu Eventos e Promoções Ltda

Requisição: 0008/001

Prestação de serviços de organização e coordenação e execução do 
evento denominado "Folia das Aguas 2016", com fornecimento de 
toda estrutura, equipamentos, materiais, mão de obra, e outros1 serviço 1 R$ 130.000,00

Valor total R$ 130.000,00

Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados, ao Pregoeiro e 
sua equipe de apoio para suas manifestações:

A empresa V W Estrutura Metálica e EventosLtda ME, foi inabilitada por descumprir os itens 2.5.1 e 2.6.1 do Anexo
II do Edital.
O Pregoeirosolicitou diligências de 30 minutos para confirmara informaçãoa respeito da Certidãode Existência de
Firma apresentadopela empresa V W Estrutura Metálica e EventosLtda ME como Alvaráde Funcionamento.
O Pregoeiroentrou em contato na Prefeiturade Franca - SP, no setor de tributos, pelo telefone(16) 3711-9175e falou
com o Sr. Donizete, o mesmo solicitou o numeroda inscrição da empresa citada acima e verificouque a mesma faz
parte do SIL (Sistema Integradode Licenciamento)e que o SIL é incumbido de fornecero Alvaráde Funcionamento
e disse também que a Certidãoapresentadapela empresa deveriaser renovada,pois se encontra vencidadesde a
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data de 14/01/2016.
A empresa apresentouos Atestados de CapacidadeTécnica, mas os mesmos não descrevemque atende publico de
10.000 (dez mil) pessoas, conformeexigido no Edital.
A empresa citada acima apresentouas Certidões Negativas,Federale Municipal vencidas.

O Sr. Valter B. Filho, representanteda empresa V W Estrutura Metálica e EventosLtda ME, solicitou prazo para
recurso alegandoque" O Certificadode Existência de Firma esta dentro do prazo de validade".

Desse modo abre-seprazo para tal.

Aos 27 dias de janeiro de 2016 foi verificadoque a empresa V W Estrutura Metálica e EventosLtda ME não
apresentourecurso conformeinteresse manifestado,dessa forma o Pregoeiroda prosseguimentoao processo.

Foi informado aos presentes que o resultado será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação e 
homologação. Fazem-se integrantes da presente ata os mapas de Classificação e Apuração de Propostas como se 
aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes.

Representantes credenciados:

Pregoeiro

Equipe de apoio:
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