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18.188.219/0001-21

Processo: 0311/2015    Modalidade: Pregão presencial    Nº Modalidade: 32

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial

Objeto:

Constitui objeto principal da presente a permissão remunerada a título precário, para exclusividade de divulgação de 
marca comercial em peças Publicitárias e de Propaganda, alusivas ao evento "Folia das Águas 2016", as quais 
poderão ser divulgadas, temporariamente, em logradouros públicos da cidade, conforme com o discriminado, sendo 
que as despesas pela confecção e instalação das peças correrá às custas do permissionário.

Aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos reuniram-sena sede da
PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG, o Pregoeiroe os senhores membros da Equipe de Apoio, designados
pela 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 formulação
de propostas e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, estando credenciadosos representantesdas
seguintes empresas:

Art Design Serviço de Grafica Ltda ME, CNPJ 08.898.600/0001-20, representanda por Anderson Rocha da Silva

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: Art Design Serviço de Grafica Ltda ME

Requisição: 0311/001

Permissão remunerada à título precário, para exclusividade de 
divulgação de marca comercial em peças Publicitárias e de 
Propaganda, alusivas ao evento "Folia das Águas 2016", as quais 
poderão ser divulgadas, temporariamente, em logradouros públicos 
da cidade, conforme com o discriminado, sendo que as despesas 
pela confecção e instalação das peças correrá às custas do 
permissionário.1 serviço 1 4950.0000 %

Valor total R$ 0,00

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

Tendoem vista que nenhumdos licitantes presentes manifestou interesse em recorrerfoi-lhes informadoque decai
neste momento o direito de recurso nos termos da lei Federalnº 10.520/2002.
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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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