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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2019 
Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove às 09h, reuniram, o Pregoeiro 

Oficial deste Órgão, Sr GEDEÃO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES e 

membros da Equipe de Apoio Srª ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e o Srº MARCOS 

ANTONIO RAMOS designados pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 055/2019, 

de 10/04/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  para realizar os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 57/2019, referente ao Processo nº 

2967/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para organização e 

apresentação de show de rodeio na 9ª Festa do Café – Iúna 129 Anos.  Em conformidade 

com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o 

credenciamento de interessados. Durante a fase de credenciamento foi comunicado a empresa 

CIA BRASIL DE RODEIO que se encontrava cópias não autenticadas de procurações – o 

pregoeiro autorizou que a empresa colocasse em sua documentação de credenciamento as 

originais, porém ao apresentar a declaração de poderes do senhor Claudio Manoel da Costa 

– o pregoeiro visualizou e disse que não precisava. Durante a conferência dos documentos 

pelas demais empresas a empresa ALISSONSONORIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI alegou 

a não autenticação da procuração supracitada. A empresa CIA BRASIL DE RODEIO foi 

descredenciada. O pregoeiro em diligência com a equipe de apoio notou-se o lapso citado 

acima e com base na súmula vinculante nº 473 STF, foi revisto o ato de credenciar a empresa. 

A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 

de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em 

seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no sistema 

informatizado próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram classificadas de acordo 

com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, foi iniciada 

a fase competitiva e as licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo registrados 

no histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

CIA BRASIL DE RODEIO EIRELI - ME no lote 1 por "Declínio de lance" e INOVA 

PRODUÇÕES E FESTAS E EVENTOS LTDA no lote 1 por "Declínio de lance" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

O Lote 1 Rodada 1: ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI lance 

R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), CIA BRASIL DE RODEIO EIRELI - 

ME lance R$ 88.900,00 (oitenta e oito mil novecentos reais).  

Lote 1 Rodada 2: ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI lance 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).  
EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 

ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS - EIRELI no lote 1 no valor total de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação do licitante classificado, o mesmo foi 

arrematante do respectivo lote, tendo sido, então, concedida a palavra aos presentes à sessão 

para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o resultado da licitação 
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conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo os mesmos desistidos de 

impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10h30min, cuja 

ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de Apoio e Representantes 

Presentes. 
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ALISSOMSONORIZACAO E SERVICOS – EIRELI 

ALISSON RIOS ZAMPIER 

 

 

CIA BRASIL DE RODEIO EIRELI - ME 

GRACILAINI PIRES LAZARINI 

 

 

INOVA PRODUÇÕES E FESTAS E EVENTOS LTDA 

EMERSON AMORIM MOREIRA 
 


