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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 114/2021 PROCESSO DE COMPRA 0487/2021, objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
(MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM) - DECORAÇÃO ORNAMENTAL E ILUMINAÇÃO DE NATAL 2021, PARA 
ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h00 (nove horas e minutos) reuniram-se na 
Prefeitura Municipal de Nova Lima o PREGOEIRO(A) FERNANDA DE SOUZA REIS e a Equipe de Apoio composta pelo(s) 
servidor(es) MATHEUS CUSTÓDIO PIMENTA, LIVIA CUSTODIO SOUZA SEABRA CLARK, , nomeados pela Portaria Nº 
1.720/2021, publicada no DOM em 14 de Junho de 2021 para dar início a presente sessão conforme às disposições contidas na 
Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, bem como demais legislações aplicáveis a esta licitação. Em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o(a) Pregoeiro(a) abre a presente sessão, no horário preestabelecido, 
efetuando o credenciamento do(s) seguinte(s) licitante(s) interessado(s) neste certame.

1 - LT DECORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 29.727.198/0001-91, por seu representante legal MATHEUS 
MAGALHAES TEIXEIRA, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 072.656.346-32;

2 - MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 07.843.661/0001-28, por seu 
representante legal JOSE EDUARDO SILVA, portador(a) da célula de identidade RG Nº e inscrito no CPF/MF sob o Nº 
031.852.726-09;

A seguir recebemos dos credenciados os envelopes contendo as suas propostas de preços escritas e os envelopes contendo a 
documentação para habilitação os quais foram conferidos e validados pelos licitantes presentes que assim se interessaram em 
proceder. Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as propostas de preços escritas e lançadas no sistema de informação 
oferecidas aos licitantes concorrentes para conferi-las e rubricá-las, momento que foi feita a divulgação dos preços aos 
participantes desse certame. O(A) Pregoeiro(a) convocou os classificados para apresentação dos lances de acordo com o
estabelecido no Edital. Nessa fase, foram apresentados os lances verbais e sucessivos registrados no histórico de lances por 
rodada anexo. Concluída a fase de lances e negociações, foram declaradas classificadas em primeiro lugar, para os lotes:

1 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO (MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM) - 
DECORAÇÃO DE N
Fornecedor Vencedor: LT DECORAÇÕES EIRELI no valor total de R$ 1165076,6700 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil e 
setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)
2º Colocado: MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA desistiu com o lance de R$ 1.299.000,0000

Valor Total dos Lotes: R$ 1.165.076,67 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil e setenta e seis reais e sessenta e sete 
centavos)

A licitante classificada em primeiro lugar, teve sua documentação de habilitação aberta e apresentou documentação regular. A 
partir deste momento deverá no prazo máximo de 7 (sete) dias após a sessão, fornecer amostra dos bens (insumos, materiais, 
etc), dentro das condições especificadas, para avaliação. As amostras entregues serão analisadas pela servidora Aládia, contato 
31 3541-4328, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer a Rua Melo Viana nº 174, Centro, nova Lima/MG.

Após análise das amostras, será expedido Relatório acerca do atendimento ou não das especificações contidas no presente Termo 
de Referência e, no caso de não atendimento, a licitante será desclassificada, sendo convocados os demais fornecedores, 
sucessivamente, conforme ordem de classificação das propostas, observando-se o prazo de 7 (sete dias) a contar da 
convocação.

O relatório deverá ser expedido por servidor designado pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer e deverá ser avaliado o 
seguinte tópico:

Se atendem as exigências constantes no edital em relação às características e medidas aproximadas de cada item

A prefeitura poderá fazer uma diligencia nas dependências do vencedor para atestar e verificar a qualidade das peças.Todas as 
convocações para entrega dos laudos contendo as avaliações das amostras e chamadas de segundos e terceiros colocados, se 
houver, serão encaminhadas para os e-mails informados nas propostas comerciais das licitantes e publicadas no site oficial da 
Prefeitura Municipal de Nova Lima, o link é: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais. Para maiores informações 
as empresas interessadas poderão entrar em contato pelos telefones (31) 3541-5730 ou 3541-5000.

http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais
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Entregue o laudo, a pregoeira abrirá a sessão para divulgação do resultado. Após finalizada a entrega de amostras, a pregoeira 
abrirá nova sessão para que os interessados manifestem intensão de recurso. 

Em seguida, passamos a análise da documentação exigida no Edital para habilitação das licitantes ora classificadas em primeiro 
lugar. Após análise da documentação constatamos que a(s) empresa(s) foram habilitada(s). Nestes termos, adjudicamos a 
proposta em favor da(s) referida(s) licitante(s). A sessão foi acompanhada pelos representantes da secretaria de Esporte e Lazer 
do Municipio de Nova Lima: ALADIA MEDINA, Mat. 16704 e CLAYTON MONTEIRO GOMES, mat. 16694. Diante do exposto não 
havendo mais nada a ser registrado na presente ata, o(a) Pregoeiro(a) declara encerrada a presente sessão, lavrando a presente 
ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos Licitantes que permaneceram 
presentes até o fim da sessão.

Que, não havendo mais nada a ser registrado na presente ata, a Comissão de Pregão dá por encerrada esta sessão. Nova Lima-
MG,  14 (quatorze)/Outubro/dois mil e vinte e um.

NOME FUNÇÃO ASSINATURA
FERNANDA DE SOUZA REIS PREGOEIRO
MATHEUS CUSTÓDIO PIMENTA MEMBRO
LIVIA CUSTODIO SOUZA SEABRA CLARK MEMBRO
ALADIA MEDINA REPRESENTANTE TÉCNICO

LICITANTES:

RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE ASSINATURA
MA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EVENTOS LTDA JOSE EDUARDO SILVA

LT DECORAÇÕES EIRELI MATHEUS MAGALHAES 
TEIXEIRA


