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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2022 

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três às 

09:00, reuniram, o Pregoeiro Substituto deste Órgão, Sr SAMUEL ALVES 

DA SILVA e membros da Equipe de Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA 

COTE AMURIM e KEDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO, designados 

pelo Prefeito Municipal, através da Portaria nº 399/2022, de 31/11/2022, em 

atendimento às disposições contidas na Lei 10.520/02,  para realizarem os 

procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 070/2022, referente ao 

Processo nº 2817/2022. Objeto: Registro de preços para eventual e futura 

prestação de serviços de locação de equipamentos diversos para eventos, para 

atender as necessidades das secretarias requisitantes desta municipalidade.  

Em conformidade com às disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados. 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: 

D DIAS DA SILVA nos lotes 1 por "Não cotar todos os itens", 3 por "Não 

cotar todos os itens", 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar todos 

os itens", 6 por "Não cotar todos os itens", 7 por "Declínio de lance", 8 por 

"Não cotar todos os itens", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar 

todos os itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Não cotar todos os 

itens", 13 por "Não cotar todos os itens", 14 por "Não cotar todos os itens", 15 

por "Não cotar todos os itens", 17 por "Não cotar todos os itens", 18 por "Não 

cotar todos os itens", 19 por "Não cotar todos os itens", 20 por "Não cotar 

todos os itens", 21 por "Não cotar todos os itens" e 22 por "Não cotar todos os 

itens", DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME nos lotes 1 por "Não cotar 

todos os itens", 2 por "Não cotar todos os itens", 3 por "Declínio de lance", 4 

por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar todos os itens", 6 por "Não 

cotar todos os itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 11 por "Não cotar todos 

os itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 16 por "Não cotar todos os itens", 
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17 por "Declínio de lance", 18 por "Não cotar todos os itens", 19 por "Não 

cotar todos os itens", 20 por "Não cotar todos os itens", 21 por "Não cotar 

todos os itens" e 22 por "Não cotar todos os itens", EVENTS MACCHINA 

LTDA nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 5 por 

"Não cotar todos os itens", 6 por "Não cotar todos os itens", 8 por "Declínio de 

lance", 9 por "Declínio de lance", 10 por "Declínio de lance", 13 por "Declínio 

de lance", 14 por "Declínio de lance", 15 por "Declínio de lance", 16 por 

"Declínio de lance", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 

20 por "Declínio de lance", 21 por "Declínio de lance" e 22 por "A PEDIDO 

DO LICITANTE POR COTAR VALOR EQUIVOCADO", EXATA 

EVENTOS LTDA EPP nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Não cotar 

todos os itens", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio de lance", 7 por 

"Declínio de lance", 8 por "Declínio de lance", 9 por "Declínio de lance", 10 

por "Declínio de lance", 11 por "Declínio de lance", 12 por "Declínio de 

lance", 13 por "Declínio de lance", 14 por "Declínio de lance", 15 por 

"Declínio de lance", 16 por "Declínio de lance", 17 por "Declínio de lance", 

21 por "Declínio de lance" e 22 por "A PEDIDO DO LICITANTE POR 

COTAR VALOR EQUIVOCADO" e SX COMUNICACAO INTEGRADA 

LTDA nos lotes 2 por "Não cotar todos os itens", 3 por "Não cotar todos os 

itens", 4 por "Não cotar todos os itens", 5 por "Não cotar todos os itens", 6 por 

"Não cotar todos os itens", 7 por "Não cotar todos os itens", 8 por "Não cotar 

todos os itens", 9 por "Não cotar todos os itens", 10 por "Não cotar todos os 

itens", 11 por "Não cotar todos os itens", 12 por "Não cotar todos os itens", 13 

por "Não cotar todos os itens", 14 por "Não cotar todos os itens", 15 por "Não 

cotar todos os itens", 16 por "Não cotar todos os itens", 17 por "Não cotar 

todos os itens", 18 por "Declínio de lance", 19 por "Declínio de lance", 20 por 

"Declínio de lance" e 22 por "Não cotar todos os itens" 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: SX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA lance R$ 

221.325,00 (duzentos e vinte e um mil trezentos e vinte e cinco reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 40.500,00 

(quarenta mil quinhentos reais), D DIAS DA SILVA lance R$ 40.400,00 

(quarenta mil quatrocentos reais).  

Lote 2 Rodada 2: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 40.300,00 

(quarenta mil trezentos reais), D DIAS DA SILVA lance R$ 40.200,00 
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(quarenta mil duzentos reais).  

Lote 2 Rodada 3: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), D DIAS DA SILVA lance R$ 39.998,00 (trinta e nove 

mil novecentos e noventa e oito reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 67.500,00 

(sessenta e sete mil quinhentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 

67.200,00 (sessenta e sete mil duzentos reais).  

Lote 3 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 66.750,00 

(sessenta e seis mil setecentos e cinquenta reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 66.300,00 (sessenta e seis mil trezentos reais).  

Lote 3 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 66.000,00 

(sessenta e seis mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 65.925,00 

(sessenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais).  

Lote 3 Rodada 4: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 65.700,00 

(sessenta e cinco mil setecentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance 

R$ 65.550,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e cinquenta reais).  

Lote 3 Rodada 5: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 65.250,00 

(sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 64.650,00 (sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 4 Rodada 1: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 218.552,00 

(duzentos e dezoito mil quinhentos e cinquenta e dois reais) e não havendo 

mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 102.160,00 

(cento e dois mil cento e sessenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 0: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 93.867,60 

(noventa e três mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 7 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 155.400,00 

(cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 154.560,00 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e 

sessenta reais).  
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Lote 7 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 154.000,00 

(cento e cinquenta e quatro mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance 

R$ 151.760,00 (cento e cinquenta e um mil setecentos e sessenta reais).  

Lote 7 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 151.200,00 

(cento e cinquenta e um mil duzentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA 

lance R$ 150.080,00 (cento e cinquenta mil oitenta reais).  

Lote 7 Rodada 4: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 149.520,00 

(cento e quarenta e nove mil quinhentos e vinte reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 147.280,00 (cento e quarenta e sete mil duzentos e oitenta 

reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 8 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 93.000,00 

(noventa e três mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 92.985,00 

(noventa e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais), DIAMETRO 

SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 92.970,00 (noventa e dois mil 

novecentos e setenta reais).  

Lote 8 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 92.940,00 

(noventa e dois mil novecentos e quarenta reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 92.850,00 (noventa e dois mil oitocentos e cinquenta reais), 

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 92.700,00 (noventa e 

dois mil setecentos reais).  

Lote 8 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 92.697,00 

(noventa e dois mil seiscentos e noventa e sete reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 92.550,00 (noventa e dois mil quinhentos e cinquenta reais), 

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 92.400,00 (noventa e 

dois mil quatrocentos reais).  

Lote 8 Rodada 4: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 92.370,00 (noventa 

e dois mil trezentos e setenta reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA 

ME lance R$ 92.340,00 (noventa e dois mil trezentos e quarenta reais).  

Lote 8 Rodada 5: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 92.325,00 (noventa 

e dois mil trezentos e vinte e cinco reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO 

LTDA ME lance R$ 92.250,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta reais) 

e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 9 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 44.480,00 

(quarenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais), DIAMETRO 
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SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 44.448,00 (quarenta e quatro mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais).  

Lote 9 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 44.416,00 

(quarenta e quatro mil quatrocentos e dezesseis reais), DIAMETRO 

SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 44.384,00 (quarenta e quatro mil 

trezentos e oitenta e quatro reais).  

Lote 9 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 44.352,00 

(quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e dois reais), DIAMETRO 

SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 44.320,00 (quarenta e quatro mil 

trezentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 10 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 186.480,00 

(cento e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 186.417,00 (cento e oitenta e seis mil 

quatrocentos e dezessete reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME 

lance R$ 186.354,00 (cento e oitenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro 

reais).  

Lote 10 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 186.165,00 

(cento e oitenta e seis mil cento e sessenta e cinco reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 185.850,00 (cento e oitenta e cinco mil 

oitocentos e cinquenta reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME 

lance R$ 185.787,00 (cento e oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e sete 

reais).  

Lote 10 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 185.724,00 

(cento e oitenta e cinco mil setecentos e vinte e quatro reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 185.535,00 (cento e oitenta e cinco mil 

quinhentos e trinta e cinco reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME 

lance R$ 185.472,00 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e setenta e dois 

reais).  

Lote 10 Rodada 4: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 185.346,00 (cento 

e oitenta e cinco mil trezentos e quarenta e seis reais), DIAMETRO 

SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 185.220,00 (cento e oitenta e cinco mil 

duzentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 11 Rodada 1: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 141.800,00 (cento 

e quarenta e um mil oitocentos reais) e não havendo mais lances para o lote, 
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iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 12 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 131.800,00 

(cento e trinta e um mil oitocentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance 

R$ 131.760,00 (cento e trinta e um mil setecentos e sessenta reais).  

Lote 12 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 131.600,00 

(cento e trinta e um mil seiscentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance 

R$ 131.596,00 (cento e trinta e um mil quinhentos e noventa e seis reais).  

Lote 12 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 131.560,00 

(cento e trinta e um mil quinhentos e sessenta reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 131.548,00 (cento e trinta e um mil quinhentos e quarenta e 

oito reais).  

Lote 12 Rodada 4: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 131.440,00 

(cento e trinta e um mil quatrocentos e quarenta reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 131.420,00 (cento e trinta e um mil 

quatrocentos e vinte reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 

disputa do lote subsequente.  

Lote 13 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 192.000,00 

(cento e noventa e dois mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 

191.980,00 (cento e noventa e um mil novecentos e oitenta reais), 

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 191.960,00 (cento e 

noventa e um mil novecentos e sessenta reais).  

Lote 13 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 191.900,00 

(cento e noventa e um mil novecentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA 

lance R$ 191.880,00 (cento e noventa e um mil oitocentos e oitenta reais), 

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 191.860,00 (cento e 

noventa e um mil oitocentos e sessenta reais).  

Lote 13 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 191.800,00 

(cento e noventa e um mil oitocentos reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO 

LTDA ME lance R$ 191.780,00 (cento e noventa e um mil setecentos e 

oitenta reais) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do 

lote subsequente.  

Lote 14 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 404.000,00 

(quatrocentos e quatro mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 

403.600,00 (quatrocentos e três mil seiscentos reais), DIAMETRO 

SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 403.520,00 (quatrocentos e três mil 

quinhentos e vinte reais).  
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Lote 14 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 403.200,00 

(quatrocentos e três mil duzentos reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO 

LTDA ME lance R$ 403.120,00 (quatrocentos e três mil cento e vinte reais) e 

não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 15 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 352.000,00 

(trezentos e cinquenta e dois mil reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA 

ME lance R$ 351.920,00 (trezentos e cinquenta e um mil novecentos e vinte 

reais).  

Lote 15 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 351.760,00 

(trezentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta reais), DIAMETRO 

SONORIZAÇÃO LTDA ME lance R$ 351.680,00 (trezentos e cinquenta e 

um mil seiscentos e oitenta reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 16 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 53.500,00 

(cinquenta e três mil quinhentos reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance 

R$ 53.250,00 (cinquenta e três mil duzentos e cinquenta reais), D DIAS DA 

SILVA lance R$ 53.225,00 (cinquenta e três mil duzentos e vinte e cinco 

reais).  

Lote 16 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 53.000,00 

(cinquenta e três mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 

52.500,00 (cinquenta e dois mil quinhentos reais), D DIAS DA SILVA lance 

R$ 49.750,00 (quarenta e nove mil setecentos e cinquenta reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 17 Rodada 1: EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 53.997,00 

(cinquenta e três mil novecentos e noventa e sete reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 18 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 159.942,00 

(cento e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 159.919,20 (cento e cinquenta e nove mil 

novecentos e dezenove reais e vinte centavos).  

Lote 18 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 159.885,00 

(cento e cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e cinco reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 159.828,00 (cento e cinquenta e nove mil 

oitocentos e vinte e oito reais).  
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Lote 18 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 159.771,00 

(cento e cinquenta e nove mil setecentos e setenta e um reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 159.657,00 (cento e cinquenta e nove mil 

seiscentos e cinquenta e sete reais).  

Lote 18 Rodada 4: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 159.600,00 

(cento e cinquenta e nove mil seiscentos reais) e não havendo mais lances para 

o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 19 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 111.294,00 

(cento e onze mil duzentos e noventa e quatro reais) e não havendo mais 

lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 20 Rodada 1: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 75.465,00 

(setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA lance R$ 75.150,00 (setenta e cinco mil cento e 

cinquenta reais).  

Lote 20 Rodada 2: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 74.925,00 

(setenta e quatro mil novecentos e vinte e cinco reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 74.700,00 (setenta e quatro mil setecentos reais).  

Lote 20 Rodada 3: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 74.250,00 

(setenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 73.800,00 (setenta e três mil oitocentos reais).  

Lote 20 Rodada 4: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 72.000,00 

(setenta e dois mil reais), EVENTS MACCHINA LTDA lance R$ 71.550,00 

(setenta e um mil quinhentos e cinquenta reais).  

Lote 20 Rodada 5: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 69.750,00 

(sessenta e nove mil setecentos e cinquenta reais), EVENTS MACCHINA 

LTDA lance R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil quinhentos reais).  

Lote 20 Rodada 6: EXATA EVENTOS LTDA EPP lance R$ 65.250,00 

(sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 21 Rodada 1: SX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA lance R$ 

113.994,00 (cento e treze mil novecentos e noventa e quatro reais) e não 

havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 22 Rodada 0: lance R$ 0,00 ().  

O lote 22 ficou fracassado. 

EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

D DIAS DA SILVA nos lotes 2 e 16 no valor total de R$ 89.748,00 (oitenta e 
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nove mil setecentos e quarenta e oito reais), DIAMETRO SONORIZAÇÃO 

LTDA ME nos lotes 8, 9, 10, 13, 14 e 15 no valor total de R$ 1.268.370,00 

(um milhão duzentos e sessenta e oito mil trezentos e setenta reais), EVENTS 

MACCHINA LTDA nos lotes 3, 4, 7, 11, 12 e 17 no valor total de R$ 

757.699,00 (setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e nove 

reais), EXATA EVENTOS LTDA EPP nos lotes 5, 6, 18, 19 e 20 no valor 

total de R$ 532.171,60 (quinhentos e trinta e dois mil cento e setenta e um 

reais e sessenta centavos) e SX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 

nos lotes 1 e 21 no valor total de R$ 335.319,00 (trezentos e trinta e cinco mil 

trezentos e dezenove reais). 

Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os 

produtos ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequencia 

da classificação do certame. Este registro tem por objetivo a formação de 

cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

CADASTRO DE RESERVA 

Lotes 08, 10, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 EVENTS MACCHINA LTDA 

Lotes 03 e 07 EXATA EVENTOS LTDA EPP 

Lote 03 DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME 

Lote 07 D DIAS DA SILVA 

OBS: Durante a fase de habilitação, foi realizada diligência junto à 

Procuradora Geral do Município no ímpeto de se apurar a aceitação da 

certidão negativa de débitos trabalhistas apresentada pela empresa Exata 

Eventos LTDA EPP, uma vez que a concorrente apresentou o documento com 

CNPJ da Matriz, nesta ocasião fomos orientados a aceitar o mesmo visto que 

consta em seu texto que a referida certidão abrange também suas filiais. Foi 

ainda diligenciado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do 

Espírito Santo - CREA ES, para verificação também sobre apresentação do 

Certidão de Registro de Quitação-CRQ , com CNPJ da Matriz, nesta ocasião 

foi possível identificar que no bojo do documento consta a inclusão da Filial, 

ou seja, o documento abrange ambas empresas. 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da 

União/Controladoria Geral da União a idoneidade e a regularidade da 

documentação dos licitantes classificados, os mesmos foram arrematantes dos 

respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos presentes à sessão 

para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o resultado da 
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licitação 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 14h40min, cuja ata foi lavrada e assinada pela 

Pregoeira Oficial, Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Pregoeiro Substituto 

 

 

 

KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

 

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  

 

 

REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

D DIAS DA SILVA 

JOSE CARLOS DA ROCHA 

 

 

DIAMETRO SONORIZAÇÃO LTDA ME 

WAGNER ALVES FERREIRA 

 

 

 

EVENTS MACCHINA LTDA 

LEANDRO MORENO RAMOS 
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EXATA EVENTOS LTDA EPP 

MARCOS VINICIUS PIOTO LUCAS  

 

 

SX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 

LUIZ GUILHERME DA SILVA TEIXEIRA 


