
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS 
DO EDITAL Nº 072-2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 21-2010.

Aos  vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, no Centro Administrativo 
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se 
a partir das  oito horas e trinta minutos, em sessão pública, a Pregoeira, Jaqueline da Silva 
Zanini, e sua Equipe de Apoio, Angélica do Carmo Facco e Janete Menegatti, designadas 
pela Portaria nº 051, de 08 de janeiro de 2010, incumbidas de abrir e processar a licitação 
realizada na modalidade de Pregão Presencial nº 21-2010, de que trata o Edital nº 72-2010, 
que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de 
sonorização, de iluminação, de palco, de gerador de energia, de banheiros químicos e de 
contratação de segurança uniformizada,  para o evento Festa Junina Popular,  Projeto de 
Convênio  MTUR.  Inicialmente,  a  Pregoeira  e  sua  Equipe  de  Apoio  receberam  o 
credenciamento  das  seguintes  empresas:  Via  Lactea  Sonorizações  Ltda,  CNPJ  nº 
02.994.001/0001-24,  credenciado  Sr.  João  Honorio  Saraiva;  Sempre  Alerta  Serviços  de 
Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda, CNPJ nº 10.753.645/0001-59, credenciado Sr. Jocemar 
Maurent; Scheflben & Scheflben Ltda, CNPJ nº 93.471.209/0001-14, credenciado Sr. Darlan 
Scheflben; Vinicius Motta Azevedo-ME, CNPJ nº 09.358.578/000-99, credenciado  Carlos 
Rafael Motta Werlang;  A Lanzarini  e C.Lanzarini  Ltda-ME, CNPJ nº  04.597.093/0001-34, 
credenciado  Sr.  Alexandre  Lanzarini;  Arte  Produções  Artísticas  Ltda,  CNPJ  nº 
08.010.586/0001-87, credenciado Sr. Evandro Buaszczyk; Tecnisan Sistemas Operacionais 
de Saneamento Ltda,  CNPJ nº 01.651.522/0001-16,  credenciado Srª.  Giovana Pandolfo; 
ALL Time Music  Hall  Ltda,  CNPJ nº  03.763.736/0001-00,  credenciado Sr.  Adamir  Vivan; 
BECKER Sonorização Luz e Imagem Ltda, CNPJ nº 03.451.521/0001-53, credenciado Sr. 
Rogério  Santos  Marcos;  MONTHIESEN  Logística  de  Eventos  Ltda,  CNPJ  nº 
86.781.234/0001-39, credenciada Sra. Maristela de Andrade Cezimbra; OSÓRIO Eventos 
Ltda, CNPJ nº 09.185.585/0001-36, credenciado Sr. Cláudio Bolbotka Soares. Encerrado o 
prazo de credenciamento, foram procedidas as devidas conferências. As empresas   Osório 
Eventos Ltda, Monthiesen Logística de Eventos Ltda, A.Lanzarini e C. Lanzarini Ltda-ME, 
Becker Sonorização Luz e Imagem Ltda, All Time Music Hall Ltda, Arte e Shows Produções 
Artísticas  Ltda;  Vinicius  Motta  Azevedo-ME, se  utilizarão  dos  benefícios  da  Lei 
Complementar nº 123-2006, apresentando a declaração requerida no item 4.1, alínea “a” do 
Edital.   Abertos os trabalhos, às nove horas, os envelopes contendo os documentos de 
habilitação e propostas financeiras, fechados, acompanhados da Declaração de Habilitação, 
foram recebidos  e  rubricados  por  todos  os  presentes.  Em ato  contínuo,   os  envelopes 
contendo as propostas financeiras foram abertos,  rubricadas e examinadas as propostas, 
foram integradas ao processo da licitação. A Pregoeira e sua equipe, tendo considerado 
possível de examinar as propostas financeiras, deu  inicio a fase de lances, lançando os 
preços  iniciais  expressos  de  todos  os  participantes,  e,  após,  os  lançados  pelos 
credenciados.  A Pregoeira observou a renegociação de preços e, após, deu por encerrada 
esta etapa. O critério de julgamento para a classificação foi o menor preço por item lançado, 
bem  como  a  conformidade  das  propostas  com  as  especificações  do  Edital,  conforme 

          



demonstrado em quadro anexo. Para os itens 1, 2, 3, e 4,  que restaram empatados, foram 
realizados sorteios.   Os envelopes de habilitação das empresas classificadas em 1º lugar 
foram abertos, os documentos rubricados e examinados pelos presentes e após,  agrupados 
e numerados sequencialmente, foram integrados aos autos  do processo.  Na seqüência, a 
Pregoeira declarou inabilitadas as empresas  All Time Music Hall Ltda, para os itens 2, 4, 5, 
e 6, por apresentar documentos de habilitação em desacordo com o edital, itens 8.2.10-
CREA( empresa Adamir Vivan-ME) e 8.2.12 (Atestado de capacitação técnico-profissional, 
não registrado no CREA);  e Arte Shows Produções Artísticas Ltda, para os itens 1 e 3, por 
apresentar  documentos  de  habilitação  em  desacordo  com  o  edital,  itens  8.2.10(CREA 
Jurídico), 8.2.11(Crea profissional), e 8.2.12( Atestado  de capacitação técnico-profissional, 
não  registrado  no  CREA,  assim  como não  contempla  os  serviços  de  sonorização).  De 
imediato,  a  Pregoeira procedeu a abertura dos envelopes de habilitação,  das empresas 
classificadas em 2º lugar:   A Lanzarini e C.Lanzarini Ltda-ME , para os itens 1, 2, 4, 5 e 6,  e 
Osório Eventos Ltda para o item 3. Após análise de documentos, a empresa  A Lanzarini e 
C.Lanzarini  Ltda-ME  foi   inabilitada  por  apresentar  os  documentos  de  habilitação  em 
desacordo com o edital, itens 8.2.10 (CREA Jurídico), 8.2.11 (CREA profissional vencido), 
8.2.12,(  Atestado  de  capacitação  técnico-profissional  ,  não  registrado  no  CREA)  e,  seu 
objeto  contratual  não  contempla  a  locação  de  banheiros  químicos.   A empresa  Osório 
Eventos Ltda, após análise de documentos, encontra-se habilitada ao certame. De imediato, 
a Pregoeira procedeu a abertura de envelopes de documentos da empresa classificada em 
3º lugar: Monthiesen Logística de Eventos Ltda, para os itens 1, 2, 4,  e 6, e Vinicius Motta 
Azevedo,  para  o  item  5.  Após  análise  de  documentos,  restaram  ambas  as  empresas 
habilitadas,  respectivamente.   Ato  contínuo,  foram declaradas  vencedoras  as  empresas 
Monthiesen Logística de Eventos Ltda, para os itens 1, no valor  de R$ 7.200,00; 2,  R$ 
8.300,00; 4, no valor de R$ 5.100,00; e 6, no valor de R$ 4.240,00;  Osório Eventos Ltda, 
para o item 3, no valor de R$ 4.900,00; e Vinicius Motta Azevedo-ME, para o item 5, no valor 
de  R$  3.900,00. Os  representantes  presentes  abriram  mão  do  prazo  recursal.  A 
representante  da  Tecnisan  Sistemas  Operacional   de  Saneamento  Ltda,  Sra.  Geovana 
Pandolfo, manifestou-se em ata sobre as exigências legais previstas pelas Leis Ambientais 
quanto  a apresentação de documentos  relativos   ao  transporte de resíduos de fossa e 
banheiros químicos, e acrescentou,  que para as próximas licitações, quando houver objeto 
similar ou idêntico, o Município deverá observar tais normativas.  Concluídos os trabalhos, a 
Pregoeira determinou a publicação no quadro mural e no site www.serafinacorrea.rs.gov.br, 
para   ciência  dos  interessados.  O  processo  será  enviado  à  autoridade  superior  com a 
sugestão de que seja   homologado e  adjudicado em favor  das  empresas consideradas 
vencedoras  deste  certame  licitatório.  Nada  mais  requerido  nem  a  tratar,  a  sessão  foi 
encerrada as treze horas.  Lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, vai assinada pela 
Pregoeira e Equipe de Apoio. Os credenciados dispensaram assinatura em ata.    

          


