
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: 2017/ SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR AR/

/ Nº Processo: 011/2017)

 

     Às 10:02:10 horas do dia 31/05/2017 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: 011/2017 - 2017/011/2017 que tem por objeto A presente licitação tem por

objeto a 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) - 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.

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/05/2017 14:21:21:894 GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 30,00

24/05/2017 11:33:48:529 LOCAFLEX EIRELI  R$ 16,00

30/05/2017 11:19:17:847 SP SERVICOS PROMOCIONAIS TURISMO E EVENTOS
LTDA -  R$ 15,00

31/05/2017 08:35:29:016 CY PRODUCOES E EVENTOS EIRELI  R$ 30,00

30/05/2017 16:59:23:412 MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 80,00

30/05/2017 08:47:40:847 DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME  R$ 25,00

30/05/2017 09:22:28:053 ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS  R$ 1.839.875,60

30/05/2017 17:37:47:237 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 12,00

30/05/2017 10:35:49:477 22 GRAUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP  R$ 23,00

30/05/2017 17:32:42:807 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME  R$ 50,00

31/05/2017 09:16:40:774 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA  R$ 1.839.875,60

31/05/2017 09:17:08:152 UNICA PROMOCOES EIRELI - ME  R$ 1.839.875,60
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - 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.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 31/05/2017, às 10:18:53 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 09/06/2017, às 13:57:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2017, às 13:57:49 horas, no lote (1) - 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

31/05/2017 09:15:29:449 ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL E
PRIVADA  R$ 1.800.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

31/05/2017 10:16:45:138 SP SERVICOS PROMOCIONAIS TURISMO E EVENTOS
LTDA -  R$ 6,10

31/05/2017 10:16:39:895 LOCAFLEX EIRELI  R$ 6,16

31/05/2017 10:16:30:497 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP  R$ 6,20

31/05/2017 10:15:21:658 MUNDO DE IDEIAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 6,99

31/05/2017 10:08:24:802 CY PRODUCOES E EVENTOS EIRELI  R$ 10,00

31/05/2017 10:16:07:846 DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME  R$ 21,80

31/05/2017 10:09:59:008 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME  R$ 22,99

30/05/2017 10:35:49:477 22 GRAUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP  R$ 23,00

29/05/2017 14:21:21:894 GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA  R$ 30,00

30/05/2017 09:22:28:053 ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS  R$ 1.839.875,60
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infraestrutura e apoio logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de acordo

com as necessidades do CONTRATANTE. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SP SERVIÇOS

PROMOCIONAIS TURISMO E EVENTOS LTDA foi declarado vencedor do certame. No dia

12/06/2017, às 14:18:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/06/2017, às 14:18:16 horas, no lote (1) - 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. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa SP SERVIÇOS PROMOCIONAIS

TURISMO E EVENTOS LTDA adjudicou o lote único.

 

    No dia 12/06/2017, às 14:18:16 horas, no lote (1) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa SP SERVICOS PROMOCIONAIS TURISMO E

EVENTOS LTDA - com o valor R$ 6,10.

 

    No dia 31/05/2017, às 09:15:29 horas, o Pregoeiro da licitação - POLLYANE DE

ALMEIDA SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - ASSCON-PP ASSESSORIA

E CONSULTORIA PUBL E PRIVADA, no lote (1) - 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. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada nos termos do item

9.3, "d", do Edital (sem especificação da taxa administrativa).

 

    No dia 31/05/2017, às 09:16:40 horas, o Pregoeiro da licitação - POLLYANE DE

ALMEIDA SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - EXO COMPANY

PARTICIPACOES LTDA, no lote (1) - 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
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logístico, sob demanda, em regime de não exclusividade, de acordo com as necessidades

do CONTRATANTE. O motivo da desclassificação foi: Desclassificada nos termos do item

9.3, "d" do Edital (ausência de especificação da taxa administrativa).

 

    No dia 31/05/2017, às 09:17:08 horas, o Pregoeiro da licitação - POLLYANE DE

ALMEIDA SANTOS - desclassificou a proposta do fornecedor - UNICA PROMOCOES

EIRELI - ME, no lote (1) - 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. O

motivo da desclassificação foi: Desclassificada nos termos do item 9.3, "d" do Edital

(ausência de especificação da taxa administrativa).

 

    No dia 12/06/2017, às 15:05:06 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:
17.219.454/0001-50 22 GRAUS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - EPP

68.258.573/0001-53 ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI - EPP

17.688.208/0001-48 ASSCON-PP ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBL E PRIVADA

08.856.095/0001-51 CY PRODUCOES E EVENTOS EIRELI

07.832.586/0001-08 DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME

21.061.770/0001-14 EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA

40.234.254/0001-99 GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA

18.321.365/0001-83 ISY ALMEIDA DE PAULA PRODUCOES E EVENTOS

06.788.019/0001-20 LOCAFLEX EIRELI

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

07.559.474/0001-17 OTIMISA MARKETING E EVENTOS LTDA. - ME
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01.022.790/0001-79 SP SERVICOS PROMOCIONAIS TURISMO E EVENTOS LTDA -

04.868.566/0001-90 UNICA PROMOCOES EIRELI - ME
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