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Protocolado nº: 2198/2015 
 
Interessado:  Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para montagem em estrutura de 
madeira para a Paixão de Cristo 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 030/2015 
 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e quinze, às 10:00 horas (dez horas), 
reuniram-se na Sala de Licitações, a Pregoeira Antonia M. S. X. Brasilino, 
nomeada pela Portaria do dia 07 de Janeiro de 2015, e os membros da equipe de 
apoio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente 
Pregão.  
 
Foram apresentadas propostas de 6 (seis) licitantes, a saber: R. Sandoval de 
Faria & Cia Ltda. - ME (Microempresa) representada pelo Sr. Wilson Roberto 
Ramponi Rodrigues, Twenty Itu Locações e Serviços Ltda EPP (Microempresa) 
representada pelo Sr. Giovanni de Camargo Nassar, L.A. Mussato Junior - ME 
(Microempresa) representada pelo Sr. Lucio Aparecido Mussato Junior, Som Petro 
Sonorizações e Eventos Ltda. (Microempresa) representada pelo Sr. Anderson 
Nascimento Cassiano, VW Estruturas Metálicas e Eventos Ltda. (Microempresa) 
representada pelo Sr. Valter Barion Filho e R. de S. Alves - ME (Microempresa) 
representada pelo Sr. Fransergio Machado Neves. 
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com a 
Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de 
Credenciamento, a Pregoeira esclareceu aos presentes as normas desta 
modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem 
desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Foi acordado entre os participantes 
e a Pregoeira o prazo máximo e improrrogável de dois minutos (02:00) para 
apresentação de cada lance verbal. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços para a execução do objeto, sendo as mesmas 
analisadas e rubricadas por todos os presentes. Passando a palavra a todos nada 
constaram em Ata. Assim deu inicio aos lances. 
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Para a execução do objeto: Montagem em estrutura de madeira para a Paixão 
de Cristo, as ofertas iniciais foram:  
A licitante Som Petro Sonorizações e Eventos Ltda. que ofereceu lance de R$ 
23.000,00;  
A licitante L.A. Mussato Junior - ME que ofereceu lance de R$ 25.500,00;  
A licitante R. de S. Alves - ME que ofereceu lance de R$ 39.800,00;  
Não prosseguiram na disputa com base no art. 3º da Lei 10.520/2002:  
A licitante VW Estruturas Metálicas e Eventos Ltda. que ofereceu lance de R$ 
41.994,00;  
A licitante R. Sandoval de Faria & Cia Ltda. - ME que ofereceu lance de R$ 
70.000,00;  
A licitante Twenty Itu Locações e Serviços Ltda EPP que ofereceu lance de R$ 
120.000,00.  
Fase de Lances  
A licitante R. de S. Alves - ME não ofereceu lance, desistindo da disputa pelo item;  
A licitante L.A. Mussato Junior - ME ofereceu lance de R$ 22.999,00 reduzindo o 
valor da oferta;  
A licitante Som Petro Sonorizações e Eventos Ltda. não ofereceu lance, desistindo 
da disputa pelo item;  
A licitante L.A. Mussato Junior - ME venceu a disputa com o lance de R$ 
22.999,00.  
A seguir a Senhora Pregoeira abre o envelope habilitação da empresa vencedora, 
sendo os documentos analisados e rubricados por todos os presente. A seguir 
passou a palavra a todos nada constaram em Ata com relação aos documentos de 
habilitação. 
A Pregoeira adjudicou o objeto: Montagem em estrutura de madeira para a 
Paixão de Cristo. à licitante L.A. Mussato Junior - ME pelo valor global de R$ 
22.999,00 (vinte e dois mil,  novecentos e noventa e nove Reais). 
 
A Senhora Pregoeira informa que foram devolvidos os envelopes habilitação das 
empresas não adjudicadas aos seus representantes presentes e tendo em vista 
que nenhum dos representantes dos licitantes presentes manifestou sua vontade 
de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaíram, 
naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado a 
autoridade superior para homologação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
presente Ata que vai assinada pela Senhora Pregoeira, equipe de apoio e 
licitantes presentes. A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, 
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agradecendo a presença de todos. 
 
 
 

Antonia M. S. X. Brasilino 
  Pregoeira  

 
  
 

Equipe de Apoio 
Ricardo Moreira Barbosa 

 
 
 
 
 

Participantes  
 

 
Wilson Roberto Ramponi Rodrigues 

R. Sandoval de Faria & Cia Ltda. - ME 
 
 
 
 

Giovanni de Camargo Nassar 
Twenty Itu Locações e Serviços Ltda EPP 

 
 
 

Lucio Aparecido Mussato Junior 
L.A. Mussato Junior - ME 

 
 
 

Anderson Nascimento Cassiano 
Som Petro Sonorizações e Eventos Ltda. 
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Valter Barion Filho 
VW Estruturas Metálicas e Eventos Ltda. 

 
 
 

Fransergio Machado Neves 
R. de S. Alves - ME 


