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Protocolado nº: 10.563/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Contratação de empresa para sonorização e iluminação para a Revirada Cultural 
2015 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão nº 139/2015 
 
Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às 11:00 horas (onze horas), 
reuniram-se na Sala de Licitações, a Pregoeira Lilian Regina da S.V.F. Paoliello, nomeado 
pela Portaria nº 007 de 05 de janeiro de  2015, e o membro 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 5 (cinco) licitantes, a saber: Cirlene Pontalti Morais - ME 
(Microempresa) representada pelo Sr. José Carlos Pinto de Morais, M.C. Penteado Manoel 
de Tupã ME (Microempresa) representada pelo Sr. Nelson Rafael Carvalho Hall, GP Som & 
Luz Ltda - EPP (Microempresa) representada pelo Sr. Ricardo Vieira Arantes, Twenty Itu 
Locações e Serviços Ltda. (Microempresa) representada pelo Sr. Felipe Augusto Bismara e 
Dener José Toesca ME (Microempresa), que não enviou representante. 
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com o Termo de 
Credenciamento e a Declaração de ME/EPP, foi verificado que a licitante Dener José 
Toesca – ME., deixou de atender ao item 4.4 do Edital. Sendo assim, esta licitante não 
participará do certame, estando automaticamente desclassificada. 
 
A seguir, 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. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 
para a execução do objeto, onde:  
 
Para o objeto: Sonorização e iluminação para Revirada Cultural 2015, as ofertas iniciais 
foram:  
A licitante Twenty Itu Locações e Serviços Ltda. que ofereceu lance de R$ 17.980,00;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME que ofereceu lance de R$ 18.000,00;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP que ofereceu lance de R$ 18.000,00;  
A licitante M.C. Penteado Manoel de Tupã ME que ofereceu lance de R$ 19.000,00;  
Não se classificou para participar da disputa:  
A licitante Dener José Toesca ME.  
Fase de Lances  
A licitante M.C. Penteado Manoel de Tupã ME não ofereceu lance, desistindo da disputa 
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pelo item;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP ofereceu lance de R$ 17.900,00 reduzindo o valor da 
oferta;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME ofereceu lance de R$ 17.899,99 reduzindo o valor 
da oferta;  
A licitante Twenty Itu Locações e Serviços Ltda. não ofereceu lance, desistindo da disputa 
pelo item;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP ofereceu lance de R$ 17.899,98 reduzindo o valor da 
oferta;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME ofereceu lance de R$ 17.899,97 reduzindo o valor 
da oferta;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP ofereceu lance de R$ 17.899,96 reduzindo o valor da 
oferta;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME ofereceu lance de R$ 17.890,00 reduzindo o valor 
da oferta;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP ofereceu lance de R$ 17.800,00 reduzindo o valor da 
oferta;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME ofereceu lance de R$ 17.799,99 reduzindo o valor 
da oferta;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP ofereceu lance de R$ 17.799,98 reduzindo o valor da 
oferta;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME ofereceu lance de R$ 17.790,00 reduzindo o valor 
da oferta;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP ofereceu lance de R$ 17.700,00 reduzindo o valor da 
oferta;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME ofereceu lance de R$ 17.690,00 reduzindo o valor 
da oferta;  
A licitante GP Som & Luz Ltda - EPP não ofereceu lance, desistindo da disputa pelo item;  
A licitante Cirlene Pontalti Morais - ME venceu a disputa com o lance de R$ 17.690,00.  
A seguir foi aberto o envelope habilitação da licitante vencedora, sendo os documentos 
nele encontrados rubricados e analisados pelos representantes. Oferecida a palavra aos 
mesmos nada constam em Ata. A Senhora Pregoeira passa a analisar os documentos, 
sendo constatado que a mesma atendeu a todas as exigências do Edital estando 
devidamente habilitada. 
O Pregoeiro adjudicou o objeto: Sonorização e iluminação para Revirada Cultural 
2015 à licitante Cirlene Pontalti Morais - ME pelo valor de R$ 17.690,00 (dezessete mil, 
seiscentos e noventa Reais). 
 
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, 
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neste momento, do direito de recorrer e que o resultado será encaminhado a autoridade 
superior, para homologação. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pelo Senhor 
Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes. 
O Senhor Pregoeiro, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. 
 
 
 
Lilian Regina da S.V.F. Paoliello 
Pregoeira  
 
  
Equipe de Apoio 
 
 
Ricardo Moreira Barbosa 
 
 
Participantes  
 
 
 
José Carlos Pinto de Morais 
Cirlene Pontalti Morais - ME 
 
 
Nelson Rafael Carvalho Hall 
M.C. Penteado Manoel de Tupã ME 
 
 
Ricardo Vieira Arantes 
GP Som & Luz Ltda - EPP 
 
 
Felipe Augusto Bismara 
Twenty Itu Locações e Serviços Ltda. 


