
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/ -

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL-SENAR AR/MG - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/

/ Nº Processo: 008/2018)

 

     às 10:04:41 horas do dia 26/04/2018 no endereço AV. CARANDAI 1115-6 ANDAR, bairro

FUNCIONARIOS, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio,

designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão

Nº Processo: 008/2018 - 2018/008/2018 que tem por objeto Seleção de empresa

especializada na prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização,

produção e assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Seleção de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento,

promoção, operacionalização, produção e assessoria de eventos institucionais, envolvendo

solenidades, palestras, cursos, capacitação, treinamentos, seminários, além de outros

eventos correlatos, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em

regime de não exclusividade, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e

conforme condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/04/2018 16:05:32:424 FACA PRODUCOES LTDA - EPP  R$ 50,00

25/04/2018 16:35:14:037 MASTER TURISMO LTDA  R$ 9,60

23/04/2018 15:48:21:706 LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP  R$ 50,00

25/04/2018 16:55:37:414 MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 100,00

25/04/2018 09:35:00:293 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 17,00

24/04/2018 17:30:39:038 DENISE NEVES DA SILVA ME  R$ 1.573.205,18

22/04/2018 17:25:34:400 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME  R$ 10,00

26/04/2018 09:18:35:654 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME  R$ 61.478,22

25/04/2018 18:40:48:280 FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS
PARA EVENTO  R$ 25,00

25/04/2018 10:25:48:183 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 1,00

25/04/2018 22:15:04:880 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP  R$ 90,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Seleção de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento,

promoção, operacionalização, produção e assessoria de eventos institucionais, envolvendo

solenidades, palestras, cursos, capacitação, treinamentos, seminários, além de outros

eventos correlatos, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em

regime de não exclusividade, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e

conforme condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 26/04/2018, às 10:20:30 horas, no lote (1) - Seleção de empresa especializada na

24/04/2018 16:46:51:846 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME  R$ 25,00

24/04/2018 09:51:33:243 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 1.550.000,00

24/04/2018 12:05:54:945 UNICA PROMOCOES EIRELI - ME  R$ 1.573.205,18

25/04/2018 22:20:20:225 M N DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME  R$ 1.600.000,00

16/04/2018 17:12:30:942 KARLA FRANCOISE GONCALO DA SILVA 02426913401  R$ 1.667.597,00

25/04/2018 09:54:22:150 SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS
CULTURAIS LT  R$ 25,00

Data-Hora Fornecedor Lance

25/04/2018 10:25:48:183 DAINA LIMA DE ALMEIDA  R$ 1,00

26/04/2018 10:17:14:184 FACA PRODUCOES LTDA - EPP  R$ 6,10

26/04/2018 10:16:53:189 MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 6,13

26/04/2018 10:16:51:864 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME  R$ 6,28

26/04/2018 10:15:54:321 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 6,85

26/04/2018 10:14:56:861 MASTER TURISMO LTDA  R$ 7,02

26/04/2018 10:17:02:834 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP  R$ 15,70

26/04/2018 10:17:00:641 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME  R$ 15,98

25/04/2018 09:54:22:150 SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS
CULTURAIS LT  R$ 25,00

25/04/2018 18:40:48:280 FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS
PARA EVENTO  R$ 25,00

23/04/2018 15:48:21:706 LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP  R$ 50,00

26/04/2018 10:17:08:088 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 1.469.999,99

26/04/2018 10:16:54:323 UNICA PROMOCOES EIRELI - ME  R$ 1.470.000,00

26/04/2018 10:13:17:394 M N DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME  R$ 1.548.990,00

24/04/2018 17:30:39:038 DENISE NEVES DA SILVA ME  R$ 1.573.205,18

16/04/2018 17:12:30:942 KARLA FRANCOISE GONCALO DA SILVA 02426913401  R$ 1.667.597,00
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prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização, produção e

assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

27/04/2018, às 10:27:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/04/2018, às 10:27:04 horas, no lote (1) - Seleção de empresa especializada na

prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização, produção e

assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS -

desclassificou o fornecedor: DAINA LIMA DE ALMEIDA. No dia 08/05/2018, às 09:32:18

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/05/2018, às 09:32:18 horas, no lote (1) - Seleção de empresa especializada na

prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização, produção e

assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FAÇA PRODUÇÕES LTDA-EPP foi

declarada VENCEDORA, com a taxa administrativa de 6,10. No dia 10/05/2018, às 15:45:52

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/05/2018, às 15:45:52 horas, no lote (1) - Seleção de empresa especializada na

prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização, produção e

assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A empresa FAÇA PRODUÇÕES LTDA adjudicou o lote

com uma taxa administrativa de 6,10%.
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    No dia 10/05/2018, às 15:45:52 horas, no lote (1) - Seleção de empresa especializada na

prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização, produção e

assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa FACA PRODUCOES LTDA - EPP com o valor R$ 6,10.

 

    No dia 26/04/2018, às 09:18:35 horas, o Pregoeiro da licitação - POLLYANE DE

ALMEIDA SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - PIZANI & PIZANI CURSOS

E TREINAMENTOS LTDA - ME, no lote (1) - Seleção de empresa especializada na

prestação de serviços de planejamento, promoção, operacionalização, produção e

assessoria de eventos institucionais, envolvendo solenidades, palestras, cursos,

capacitação, treinamentos, seminários, além de outros eventos correlatos, com fornecimento

de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de

acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e conforme condições e especificações

contidas no Edital e seus Anexos. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada nos

termos do item 9.3, b, do edital (defeito capaz de dificultar o julgamento, uma vez que a

descrição do objeto não condiz com a licitação em tela).

 

    No dia 27/04/2018, às 10:27:03 horas, o Pregoeiro da licitação - POLLYANE DE

ALMEIDA SANTOS - desclassificou o fornecedor - DAINA LIMA DE ALMEIDA, no lote (1) -

Seleção de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, promoção,

operacionalização, produção e assessoria de eventos institucionais, envolvendo

solenidades, palestras, cursos, capacitação, treinamentos, seminários, além de outros

eventos correlatos, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em

regime de não exclusividade, de acordo com as necessidades do CONTRATANTE, e

conforme condições e especificações contidas no Edital e seus Anexos. O motivo da

desclassificação foi: Empresa desclassificada por não apresentar dentro do prazo a

documentação solicitada pelo pregoeiro.

 

        No dia 10/05/2018, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    No dia 08/05/2018 a empresa FAÇA PRODUÇÕES LTDA foi declarada VENCEDORA. Na

ocasião foi aberto prazo para manifestação de intenção de recorrer no prazo de 24 horas,

dentro do sistema.

No dia 09/05/2018, após transcurso do prazo, foi constatado que a empresa OTIMISA

MARKETING E EVENTOS LTDA realizou questionamento: perguntou se a empresa
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declarada vencedora atendeu os requisitos editalicios. Na ocasião foi informado que os

requisitos do edital foram atendidos pela empresa FAÇA PRODUÇÕES LTDA .

Nesta ocasião, visando garantir total publicidade e isonomia, foi aberto novamente o prazo

para manifestação de intenção de recorrer, estando o processo licitatório aberto para vistas

e retirada de cópias.

No dia 10/05/2018, após transcorrer o segundo prazo de recurso, a Pregoeira verificou não

existir qualquer manifestação neste sentido, dando, seguimento, assim, ao processo.

 

    No dia 10/05/2018, às 16:33:54 horas, a autoridade competente da licitação - ANTONIO

DO CARMO NEVES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

POLLYANE DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

ANTONIO DO CARMO NEVES

Autoridade Competente

 

ANA RAQUEL DE ALMEIDA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.277.209/0001-49 ARMID FESTAS E EVENTOS LTDA - ME

04.433.214/0001-02 DAINA LIMA DE ALMEIDA

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA SILVA ME

22.527.999/0001-64 DKM SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI EPP

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA

00.862.596/0001-39 FACA PRODUCOES LTDA - EPP

11.189.613/0001-35 FERNANDO & MARCIA LOCACOES E MONTAGENS PARA EVENTO

13.020.511/0001-17 FORUM EVENTOS EIRELI - EPP

23.063.110/0001-06 KARLA FRANCOISE GONCALO DA SILVA 02426913401

09.031.612/0001-16 LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS LTDA - EPP

17.076.626/0001-84 M N DE OLIVEIRA RIBEIRO - ME

22.631.618/0001-92 MASTER TURISMO LTDA

05.746.657/0001-16 MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA

07.559.474/0001-17 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME

19.611.064/0001-57 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

08.087.654/0001-06 SAMBART DO BRASIL PRODUCAO DE EVENTOS CULTURAIS LT

04.868.566/0001-90 UNICA PROMOCOES EIRELI - ME
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