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ATA  DA  SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 

 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na 

sala de reuniões da Prefeitura Municipal, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio 

devidamente constituída pelo Sr. Prefeito Municipal, na forma do Decreto n. 

1.830/2017, para o ato da Sessão do Pregão Presencial nº 018/2017, cujo objeto 

visa o Registro de Preços para Futura e eventual Contratação de Empresa 

Especializada para Fornecimento de Estrutura para as Festividades do 

Município de Pimenta/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, 

apresentando-se para credenciamento no horário indicado as seguintes licitantes: 

LS Eventos Ltda - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

10.594.373/0001-91, com sede administrativa na Rua João Raimundo n. 32-A, 

bairro Alto das Mangabeiras, na cidade de Arcos/MG, CEP 35.588-000, neste ato 

representada pela sócia procuradora Karen Karoline da Silva, brasileira, solteira, 

maior, empresária, portadora da Identidade n° 37.686.287-7 SSP/MG e CPF n° 

094.456.196-92, residente e domiciliada na Rua Efraim Procópio, n° 95, Bairro 

São José, Município de Arcos/MG, CEP 35.588-000, fone (37) 99948-2005. 

lucas.lseventos@oi.com.br; Nave do Som Promoções Artísticas Ltda, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 09.199.680/0001-99, com sede administrativa 

na Rua José Alves Barbosa, nº 56, Bairro Bela Vista, na cidade de Formiga-MG, 

neste ato representado pelo procurador Abalem José da Costa, brasileiro, solteiro, 

maior, motorista,  portador da RG nº M-3.952.522 SSP/MG e CPF nº 

389.372.636-53,residente e domiciliado na Rua José Alves Barbosa, nº 56, Bairro 

Bela Vista, na cidade de Formiga-MG, Fone (37) 3322-1787 e (37) 99988-1788 e 

endereço eletrônico navedosom@navedosom.com.br; Épico Eventos Eireli - ME, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 14.505.252/0001-87, com sede 

administrativa na Rua dos Eletrotécnicos, nº 179, Bairro Alípio de Melo, Belo 

Horizonte-MG, CEP:30.840-150, neste ato representado pelo procurador Rodrigo 

de Amorim Santos, brasileiro, solteiro, Gerente de licitações, portador da RG nº 

MG-11.204.173 e CPF nº 013.427.996-40, residente e domiciliada na Rua Prado 

Lopes, nº 51, Apto 302, Bairro Santo André, na cidade de Belo Horizonte-MG. 

Fone: (31) (31) 3364-0000 e (31) 99422-0209 e endereço eletrônico 

rodrigo@epicoeventos.com.br; Finoarty – Locação de Bens Moveis Ltda-ME, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 07.862.388/0001-89, com sede 

administrativa na Rua Trinta e Um, nº 98 – Bairro Durquesa II – Santa Luzia-MG, 

CEP: 33.170-640, neste ato representado pelo procurador  Yuri Gomes Rodrigues 

Ferreira, brasileiro, solteiro, auxiliar de licitações, portador da RG nº 19.999.829 

SSP/MG e CPF nº 020.194.816-85 residente e domiciliado a Rua Um, nº 667, 

Bairro Nova Pampulha, Ribeirão das Neves-MG, CEP: 33.937-280, Fone: (31) 

99611-0173 e endereço eletrônico  finoarty@finoarty.com.br; DCM Ferreira 

Segurança - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 21.322.053/0001-07, 
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com sede administrativa na Rua Necésio dos Santos, nº 20, Bairro Centro, na 

cidade de Itapecerica/MG, neste ato representado pelo procurador Díon Cássio 

Marques Fereira, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da RG nº MG-

8.318-217 SSP/MG e CPF nº 031.971.596-59,residente e domiciliado na Rua 

Necésio dos Santos, nº 20, Bairro Centro, na cidade de Itapecerica/MG, Fone (37) 

3341-1184 e (37) 99123-7830, endereço eletrônico dcmferreiraseg@hotmail.com, 

Alexon Palco som Luz Ltda - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 

05.503.400/0001-33, com sede administrativa na Rua Oliveiras, nº 21, Bairro 

Universitário, na cidade de Divinópolis/MG, neste ato representado pela 

procuradora Sandra Aparecida Gonçalves Ferreira, brasileiro, casada, maior, 

empresária, portador da RG nº MG-5.792.867 PC/MG e CPF nº 835.601.226-00, 

residente e domiciliado na Rua Planalto, nº 70, Bairro Manuel Valinhas, na cidade 

de Divinópolis/MG, Fone (37) 3221-6370 e (37) 99918-7974, endereço eletrônico 

alexsom@alexsom.com.br. Dando início à Sessão, o Pregoeiro recebeu o 

envelope 01 (Credenciamento), credenciando os licitantes. Nesta fase, todos os 

licitantes apresentaram toda a documentação de credenciamento exigida inclusive 

a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação. Registra-se também 

que nesta fase, todos os licitantes comprovaram a qualidade de ME/EPP e 

usufruirão, neste certame, dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/06.   

Terminado o credenciamento foi recebido os envelopes 02 (propostas comerciais) 

e 03 (habilitação). Em seguida passou-se à abertura do envelope 02 referente às 

Propostas Comerciais. Após análise verificou-se que as propostas escritas 

atenderam a todas as exigências do edital, exceto o que segue: As licitantes LS 

Eventos Ltda – ME, Nave do Som Promoções Artísticas Ltda e Épico 

Eventos Eireli - ME foram desclassificadas no item 50 porquanto o edital exigia 

“Serviço de Segurança Gênero Misto para Eventos (...) Empresa e colaboradores 

Deverão estar Autorizados e Credenciados pela Polícia federal” e as licitantes 

referidas não possuem autorização e credenciamento junto à Polícia Federal. A 

empresa Nave do Som Promoções Artísticas Ltda foi desclassificada no item 

49 (Banheiro químico) porquanto o edital exige que para este item a licitante deva 

apresentar “Licença ambiental” e referida licitante não possui tal licença. A 

licitante Épico Eventos Eireli – ME apresentou proposta de preços para os itens 

20 e 38 acima do teto, sendo que lhe foi indagado (nos termos do item 5.6.7) 

sobre eventual erro quando da elaboração da proposta. O representante da 

licitante manifestou-se no sentido da possibilidade de adequação da proposta ao 

teto máximo nestes itens, razão pela qual será classificado. A empresa Alexon 

Palco som Luz Ltda – ME apresentou proposta de preços com quantitativos 

divergentes ao exigido no edital para o item 09 além de apresentar preço acima 

do teto máximo definido neste edital e foi desclassificada neste item. A empresa 

Nave do Som Promoções Artísticas Ltda apresentou proposta de preços com 

quantitativos divergentes ao exigido no edital para o item 32 e foi desclassificada 
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neste item. Registra-se nesta ata que houve erro de digitação no edital, 

especificamente no Anexo I – Termo de Referência, item 1.2 que traz a 

especificação detalhada nos itens 27 e 28 na coluna de especificação detalhada 

sendo que, ficando esclarecido que a especificação correta é tenda 10x10mts 

todos os licitantes manifestaram entendimento neste mesmo sentido 

considerando que a especificação para o item 27 é: “Locação de Barracas  de 

Medidas  8x8 Metros / com Pé Direito de 04 Metros de Altura / Modelo Pirâmide 

ou Chapéu de Bruxa  /  Cor da Lona Branca  /  Cor da Estrutura em Tinta Alumínio 

ou Galvanizado  /  Cor da Lona de Fechamento Branca /Todas as Lonas com 

Sistema Anti-Chamas / Com Iluminação HQI-400 Azul ou Verde em Cada uma  / 

Com Montagem e Desmontagem Inclusa / (Unid/Dia)” e para o item 28 é: 

“Locação de Barracas  de Medidas  8x8 Metros / com Pé Direito de 04 Metros de 

Altura / Modelo Pirâmide ou Chapéu de Bruxa  /  Cor da Lona Branca  /  Cor da 

Estrutura em Tinta Alumínio ou Galvanizado  /  Cor da Lona de Fechamento 

Branca /Todas as Lonas com Sistema Anti-Chamas / Com Iluminação HQI-400 

Azul ou Verde em Cada uma  / Com Montagem e Desmontagem Inclusa / Para 

Uso em Eventos com Duração de 05 dias”. Ato contínuo iniciou-se a etapa de 

lances verbais. Após esta etapa os menores preços apresentados foram conforme 

relatório denominado “Mapa de Apuração de Vencedores”, composto de 06 (seis) 

páginas que farão parte integrante desta Ata. Em análise do último preço 

apresentado e do termo de referência, constatou-se que o último preço 

apresentado na sessão de lances encontra-se dentro do preço que vem sendo 

praticado no mercado, bem como está abaixo do teto máximo de preços unitários 

e totais, definido para esta licitação, sendo as empresas: LS Eventos Ltda – ME, 

Nave do Som Promoções Artísticas Ltda, Épico Eventos Eireli – ME, Finoarty 

– Locação de Bens Moveis Ltda-ME, DCM Ferreira Segurança – ME e Alexon 

Palco som Luz Ltda – ME declaradas previamente vencedora do certame. Em 

seguida passou-se à abertura dos envelopes 03 (habilitação) e após minuciosa 

análise da documentação constatou-se que a documentação apresentada pelas 

empresas LS Eventos Ltda – ME, Nave do Som Promoções Artísticas Ltda, 

Épico Eventos Eireli – ME, Finoarty – Locação de Bens Moveis Ltda-ME, 

DCM Ferreira Segurança – ME e Alexon Palco som Luz Ltda – ME estavam 

em pleno acordo com o Edital. Registra-se que no momento da sessão a rede de 

internet apresentou-se instável razão pela a validação das certidões online será 

realizada a posterior quando houver o restabelecimento do sinal da internet. Com 

relação à ausência da cópia do contrato social constante do item 6.2.1, “a” do 

edital, da licitante Nave do Som Promoções Artísticas Ltda no envelope 03 

(habilitação) não a inabilita para prosseguir o certame, tendo em vista que 

utilizando-se da hermenêutica do direito vivente o excesso de formalismo 
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estampado nos dispositivo editalício não pode ser superior aos princípios que 

norteiam a AP1, especialmente, os princípios da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da eficiência, da economicidade, do não formalismo, entre 

outros, porquanto, referido documento foi devidamente apresentado na fase de 

credenciamento em atendimento ao item 4.3.2 “a” do edital. Diante disto, declara-

se todas as licitantes habilitadas. A licitante Épico Eventos Eireli – ME solicita 

que seja registrado nesta ata que em atendimento ao item 6.2.2 “b” do edital que 

exige “prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto do certame” algumas licitantes apresentaram como 

prova, o Alvará de funcionamento Municipal que consta o número de Inscrição 

Municipal. Nos termos do Art. 4º, XVIII da Lei 10.520/02, não houve manifestação 

sobre a intenção de recorrer da decisão. Desse modo o Pregoeiro adjudica o 

objeto do presente Pregão às empresas LS Eventos Ltda – ME, Nave do Som 

Promoções Artísticas Ltda, Épico Eventos Eireli – ME, Finoarty – Locação de 

Bens Moveis Ltda-ME, DCM Ferreira Segurança – ME e Alexon Palco som 

Luz Ltda – ME. Contudo, a presente licitação totalizou o valor de R$556.105,00 

(quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e cinco reais). Registra-se que o 

representante da licitante DCM Ferreira Segurança – ME se ausentou da sessão 

de licitação antes do término da lavratura desta ata abdicando-se tacitamente2 do 

direito de interpor recurso bem como, tendo se ausentado antes que fosse lavrada 

esta ata, impossível a assinatura deste representante nesta ata e em toda a 

documentação. Ato contínuo, o processo será encaminhado à Procuradoria 

Municipal, para, nos termos do Art. 38, Parágrafo Único da Lei 8.666/93, emita o 

competente Parecer Jurídico. Em seguida, encaminha-se à autoridade 

competente para que se proceda à homologação. Em nada mais havendo a tratar, 

o Pregoeiro encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que após lida e 

aprovada vai assinada por quem de direito. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Administração Pública 

2
 TCE. “A presença dos licitantes à sessão do pregão presencial é facultativa?” Disponível em: 

<http://www.tce.mg.gov.br/alei8666eotcemg/PDF/Perguntas%20Pregao%20OK.pdf>. Acesso em 20/04/2017.  

 


