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Pregão Eletrônico

985905.742021 .13733 .5000 .8569340

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00074/2021 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 09 de dezembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 08/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
3973/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00074/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviço de organização estrutural, tais como: palco, camarins, tendas, portais,
grades, fechamentos, para atender aos eventos do municipio. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às
disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação
dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e cinza ou preta por
dentro, medindo 18 metros de frente x 16 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado, com altura de 2 metros
do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 20mm
com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e sistema de fixação no solo; 01 escada
antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com 9m de altura para içamento de sonorização
line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente antichamas; Praticáveis
pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento. Portando ART’s referente aos
equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais
exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no
evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de
responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no local
impre
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 16.466,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$
16.400,0000 e a quantidade de 3 UNIDADE .

Item: 2
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e cinza ou preta por
dentro, medindo 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado, com altura de 2 metros
do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 20mm
com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e sistema de fixação no solo; 01 escada
antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com 9m de altura para içamento de sonorização
line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente antichamas; Praticáveis
pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento. Portando ART’s referente aos
equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais
exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no
evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de
responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no local
impre
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 16 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 6.596,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 6.500,0000
e a quantidade de 16 UNIDADE .

Item: 3
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e cinza ou preta por
dentro, medindo 08 metros de frente x 06 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado com altura ajustável
entre de 0.50cm até 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em
compensado naval de 15mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e sistema de fixação no
solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio para içamento de sonorização line
array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente antichamas; Praticáveis
pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento. Portando ART’s referente aos
equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais
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exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no
evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de
responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 31 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 3.763,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 3.700,0000
e a quantidade de 31 UNIDADE .

Item: 4
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: CAMARIM medindo 5,0m x 5,0m de octanorm com piso praticável em compensado naval de
15mm revestido com carpete, cobertura em lona 6X6m, antichamas, piramidal, branca, limpa, sem rasgos ou perfurações,
luminárias, tomadas 220v e 110v; Configurações mínimas dos mobiliários: com geladeira, condicionador de ar de
10.000btus, espelho, arara, sofá, mesa e cadeiras. Portando ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e
observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais. O camarim a ser
contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem
e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os
equipamentos deverão estar devidamente instalados e prontos para utilização no local impreterivelmente um dia antes do
inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.630,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000
e a quantidade de 45 UNIDADE .

Item: 5
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: PORTAL EM TRELIÇA de alumínio box truss Q30 medindo 5m x 4m com duas colunas de
sustentação e espaço para banner superior 5x1m. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionados e
observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as
despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar
devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.663,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 1.660,0000
e a quantidade de 20 UNIDADE .

Item: 6
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: UNIDADE DE FECHAMENTO DE ÁREA composta de chapa de ferro galvanizada na espessura
de 24"mm com estrutura de metalon 25 x 25 na chapa 18, travadas e interligadas por painéis com medidas 2,00 x 2,10,
sem extremidades perfurantes e cortantes, lisas, cor neutra e sem apresentação de ferrugens. Para compor áreas restritas
em eventos, com entradas de serviço e saídas de emergência. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as
despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar
devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 46,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 46,0000 e a
quantidade de 1.000 UNIDADE .

Item: 7
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: GRADE DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA de no mínimo 2 metros de comprimento x 1,30
metros de altura, quadro construído com tubo industrial redondo de 2½ com cantos arredondados e travas de encaixe,
divisões com tubo industrial redondo mecânico de ½ galvanizadas a fogo, altura total mínima de 1.30mt, distancia das
divisões de no máximo 15cm, distancia máxima do solo de 10 cm. Pintada em cor neutra, sem ferrugens ou extremidades
que possam causar danos ou lesões. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.800 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 53,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 49,0000 e a
quantidade de 1.800 UNIDADE .
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Item: 8
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: TENDA 03x03m com altura do pé no mínimo 2.5 metros modelo chapéu de bruxa, com
cobertura de lona blackout branca, com estrutura metálica galvanizada, com fechamento lateral e balcão. Portando ART’s
referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de
obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da
contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do
evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 325,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 320,0000 e
a quantidade de 45 UNIDADE .

Item: 9
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: TENDA 06x06m com altura do pé no mínimo 3 metros modelo piramidal quatro aguas, com
cobertura de lona blackout branca e fechamento lateral, com estrutura tubular metálica galvanizada com partes unidas
por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências
legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de
responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia
antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 606,6700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 600,0000 e
a quantidade de 15 UNIDADE .

Item: 10
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: TENDA 10x10m com altura do pé no mínimo 3,5 metros, modelo piramidal quatro aguas,
com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos
e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Portando ART’s referente ao
equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra
(montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da
contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do
evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.380,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 1.370,0000
e a quantidade de 20 UNIDADE .

Item: 11
Descrição: Instalação e Montagem de Palco
Descrição Complementar: TENDA 10x10m com estrutura em treliça modelo Q-30 com altura regulável em sistema
mecânico de talha guincho hidráulico de até 6 metros de altura, modelo piramidal quatro aguas, com cobertura de lona
blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço,
ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo. Portando ART’s referente ao equipamento acima
mencionado e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e
todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar
devidamente instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.963,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Aceito para: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, pelo melhor lance de R$ 2.960,0000
e a quantidade de 2 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA

PRODUCOES,
Sim Sim 3 R$ 16.466,6700 R$ 49.400,0100 08/12/2021

14:43:34
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SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 3 R$ 16.466,6700 R$ 49.400,0100 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora
e cinza ou preta por dentro, medindo 18 metros de frente x 16 metros de profundidade, com piso totalmente
nivelado, com altura de 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite;
plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e
sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com
9m de altura para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com
lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no
evento. Portando ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes
à extintores, aterramento, e demais exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os
riders dos artistas que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas,
como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar
devidamente instalados e prontos para utilização no local impre 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 3 R$ 20.000,0000 R$ 60.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora
e cinza ou preta por dentro, medindo 18 metros de frente x 16 metros de profundidade, com piso totalmente
nivelado, com altura de 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite;
plataformas em compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e
sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com
9m de altura para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com
lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no
evento. Portando ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes
à extintores, aterramento, e demais exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os
riders dos artistas que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas,
como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar
devidamente instalados e prontos para utilização no local impre 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 16.466,6700 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 16.466,6700 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 16.400,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:32:19:247

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:02 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

09/12/2021
09:40:03 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta 09/12/2021
09:42:29 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento etapa
aberta

09/12/2021
09:52:30 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 09/12/2021
09:52:30 Item encerrado.

Aceite de proposta 09/12/2021
09:55:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$
16.400,0000.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

09/12/2021
10:03:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

09/12/2021
11:23:47

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
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25.245.017/0001-30 VEGA
PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 16 R$ 6.596,6700 R$ 105.546,7200 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 16 R$ 6.596,6700 R$ 105.546,7200 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e
cinza ou preta por dentro, medindo 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado,
com altura de 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em
compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e sistema de fixação
no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com 9m de altura para
içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente
antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento. Portando
ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores,
aterramento, e demais exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas
que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e
prontos para utilização no local impre 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 16 R$ 10.000,0000 R$ 160.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora e
cinza ou preta por dentro, medindo 10 metros de frente x 08 metros de profundidade, com piso totalmente nivelado,
com altura de 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral em tela sombrite; plataformas em
compensado naval de 20mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas, travamento em “x” e sistema de fixação
no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em treliça de alumínio com 9m de altura para
içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts, com lona transparente
antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem no evento. Portando
ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores,
aterramento, e demais exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas
que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e
prontos para utilização no local impre 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 6.596,6700 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 6.596,6700 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 6.500,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:32:27:167

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:03 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:04 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:34 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:35 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 09/12/2021
09:52:35 Item encerrado.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 6.500,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA

PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 31 R$ 3.763,3300 R$ 116.663,2300 08/12/2021
14:43:34
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 31 R$ 3.763,3300 R$ 116.663,2300 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora
e cinza ou preta por dentro, medindo 08 metros de frente x 06 metros de profundidade, com piso totalmente
nivelado com altura ajustável entre de 0.50cm até 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral
em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 15mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas,
travamento em “x” e sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em
treliça de alumínio para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts,
com lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem
no evento. Portando ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas
referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na
totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas
as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão
estar devidamente instalados e prontos para utilização no 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 31 R$ 8.000,0000 R$ 248.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PALCO MODELO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO com lona branca por fora
e cinza ou preta por dentro, medindo 08 metros de frente x 06 metros de profundidade, com piso totalmente
nivelado com altura ajustável entre de 0.50cm até 2 metros do solo, com fechamento frontal e com fundo e lateral
em tela sombrite; plataformas em compensado naval de 15mm com acabamentos em cantoneiras galvanizadas,
travamento em “x” e sistema de fixação no solo; 01 escada antiderrapante de acesso com corrimão; suporte em
treliça de alumínio para içamento de sonorização line array nas duas colunas frontais, house mix medindo 2 x 2mts,
com lona transparente antichamas; Praticáveis pantográficos para atender aos riders dos artistas a se apresentarem
no evento. Portando ART’s referente aos equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas
referentes à extintores, aterramento, e demais exigências legais. O palco a ser contratado deverá atender na
totalidade os riders dos artistas que se apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas
as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão
estar devidamente instalados e prontos para utilização no 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 8.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 3.763,3300 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 3.763,3300 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 3.700,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:32:36:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:04 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:38 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:39 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 09/12/2021
09:52:39 Item encerrado.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 3.700,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA

PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 45 R$ 2.630,0000 R$ 118.350,0000 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARIM 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 45 R$ 2.630,0000 R$ 118.350,0000 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARIM medindo 5,0m x 5,0m de octanorm com piso praticável em
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compensado naval de 15mm revestido com carpete, cobertura em lona 6X6m, antichamas, piramidal, branca, limpa,
sem rasgos ou perfurações, luminárias, tomadas 220v e 110v; Configurações mínimas dos mobiliários: com
geladeira, condicionador de ar de 10.000btus, espelho, arara, sofá, mesa e cadeiras. Portando ART’s referente aos
equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais
exigências legais. O camarim a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se
apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e
prontos para utilização no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais
contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 45 R$ 5.000,0000 R$ 225.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMARIM medindo 5,0m x 5,0m de octanorm com piso praticável em
compensado naval de 15mm revestido com carpete, cobertura em lona 6X6m, antichamas, piramidal, branca, limpa,
sem rasgos ou perfurações, luminárias, tomadas 220v e 110v; Configurações mínimas dos mobiliários: com
geladeira, condicionador de ar de 10.000btus, espelho, arara, sofá, mesa e cadeiras. Portando ART’s referente aos
equipamentos acima mencionados e observando as normas técnicas referentes à extintores, aterramento, e demais
exigências legais. O camarim a ser contratado deverá atender na totalidade os riders dos artistas que se
apresentarão no evento. - Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados e
prontos para utilização no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais
contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 2.630,0000 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 2.630,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 2.600,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:32:48:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:05 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:06 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:42 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:43 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 09/12/2021
09:52:43 Item encerrado.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:20

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA

PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 20 R$ 1.663,3300 R$ 33.266,6000 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTAL EM TRELIÇA 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.663,6600 R$ 33.273,2000 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTAL EM TRELIÇA de alumínio box truss Q30 medindo 5m x 4m
com duas colunas de sustentação e espaço para banner superior 5x1m. Portando ART’s referente ao equipamento
acima mencionados e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e
desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os
equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento,
para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 20 R$ 6.000,0000 R$ 120.000,0000 09/12/2021
09:04:27
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PORTAL EM TRELIÇA de alumínio box truss Q30 medindo 5m x 4m
com duas colunas de sustentação e espaço para banner superior 5x1m. Portando ART’s referente ao equipamento
acima mencionados e observando as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e
desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os
equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento,
para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 1.663,6600 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 1.663,3300 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 1.660,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:33:02:423

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:06 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:07 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:46 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento 09/12/2021
09:52:47 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:47 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:29

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 1.660,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

25.245.017/0001-30 VEGA PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 1.000 R$ 46,3300 R$ 46.330,0000 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE FECHAMENTO DE ÁREA 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 46,3300 R$ 46.330,0000 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE FECHAMENTO DE ÁREA composta de chapa de ferro
galvanizada na espessura de 24"mm com estrutura de metalon 25 x 25 na chapa 18, travadas e interligadas por
painéis com medidas 2,00 x 2,10, sem extremidades perfurantes e cortantes, lisas, cor neutra e sem apresentação
de ferrugens. Para compor áreas restritas em eventos, com entradas de serviço e saídas de emergência. Mão de
obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da
contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do
inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 1.000 R$ 50,0000 R$ 50.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: UNIDADE DE FECHAMENTO DE ÁREA composta de chapa de ferro
galvanizada na espessura de 24"mm com estrutura de metalon 25 x 25 na chapa 18, travadas e interligadas por
painéis com medidas 2,00 x 2,10, sem extremidades perfurantes e cortantes, lisas, cor neutra e sem apresentação
de ferrugens. Para compor áreas restritas em eventos, com entradas de serviço e saídas de emergência. Mão de
obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da
contratada. Os equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do
inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 50,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 46,3300 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 46,3300 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 46,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:33:12:753
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:07 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:08 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:49 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento 09/12/2021
09:52:50 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:50 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:40

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 46,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 1.800 R$ 50,0000 R$ 90.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA de no mínimo 2 metros de
comprimento x 1,30 metros de altura, quadro construído com tubo industrial redondo de 2½ com cantos
arredondados e travas de encaixe, divisões com tubo industrial redondo mecânico de ½ galvanizadas a fogo, altura
total mínima de 1.30mt, distancia das divisões de no máximo 15cm, distancia máxima do solo de 10 cm. Pintada
em cor neutra, sem ferrugens ou extremidades que possam causar danos ou lesões. Mão de obra (montagem e
desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os
equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento,
para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.245.017/0001-30 VEGA PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 1.800 R$ 53,3300 R$ 95.994,0000 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 1.800 R$ 53,3300 R$ 95.994,0000 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE DE CONTENÇÃO E SEGURANÇA de no mínimo 2 metros de
comprimento x 1,30 metros de altura, quadro construído com tubo industrial redondo de 2½ com cantos
arredondados e travas de encaixe, divisões com tubo industrial redondo mecânico de ½ galvanizadas a fogo, altura
total mínima de 1.30mt, distancia das divisões de no máximo 15cm, distancia máxima do solo de 10 cm. Pintada
em cor neutra, sem ferrugens ou extremidades que possam causar danos ou lesões. Mão de obra (montagem e
desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. Os
equipamentos deverão estar devidamente instalados no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento,
para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 53,3300 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 53,3300 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 50,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 49,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:33:18:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:08 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:53 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento 09/12/2021
09:52:54

Item encerrado.
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Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:54 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:51

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 49,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA PRODUCOES,

SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 45 R$ 325,0000 R$ 14.625,0000 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 03x03m 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 45 R$ 325,0000 R$ 14.625,0000 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 03x03m com altura do pé no mínimo 2.5 metros modelo
chapéu de bruxa, com cobertura de lona blackout branca, com estrutura metálica galvanizada, com fechamento
lateral e balcão. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas
referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 45 R$ 500,0000 R$ 22.500,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 03x03m com altura do pé no mínimo 2.5 metros modelo
chapéu de bruxa, com cobertura de lona blackout branca, com estrutura metálica galvanizada, com fechamento
lateral e balcão. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas
referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e
alimentação, são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 325,0000 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 325,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 320,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:33:31:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:09 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:10 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:42:57 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento 09/12/2021
09:52:58 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:52:58 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:56:58

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 320,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
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25.245.017/0001-30 VEGA
PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 15 R$ 606,6700 R$ 9.100,0500 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 06x06m 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 15 R$ 606,6700 R$ 9.100,0500 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 06x06m com altura do pé no mínimo 3 metros modelo
piramidal quatro aguas, com cobertura de lona blackout branca e fechamento lateral, com estrutura tubular
metálica galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas
em estacas de ferro enterradas no solo. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando
as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas,
como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente
instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 15 R$ 1.000,0000 R$ 15.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 06x06m com altura do pé no mínimo 3 metros modelo
piramidal quatro aguas, com cobertura de lona blackout branca e fechamento lateral, com estrutura tubular
metálica galvanizada com partes unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas
em estacas de ferro enterradas no solo. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando
as normas técnicas referentes às exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas,
como transporte e alimentação, são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente
instalado no local impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 606,6700 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 606,6700 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 600,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:33:48:230

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:10 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:11 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:43:00 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:53:01 Encerrada etapa aberta do item.

Encerramento 09/12/2021
09:53:01 Item encerrado.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:57:09

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 600,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA

PRODUCOES,
SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 20 R$ 1.380,0000 R$ 27.600,0000 08/12/2021
14:43:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 10x10m 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 20 R$ 1.380,0000 R$ 27.600,0000 08/12/2021
16:02:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 10x10m com altura do pé no mínimo 3,5 metros, modelo
piramidal quatro aguas, com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes
unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no
solo. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às
exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação,
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são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 20 R$ 2.000,0000 R$ 40.000,0000 09/12/2021
09:04:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 10x10m com altura do pé no mínimo 3,5 metros, modelo
piramidal quatro aguas, com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes
unidas por encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no
solo. Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às
exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação,
são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 2.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 1.380,0000 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 1.380,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 1.370,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:34:04:810

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:11 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:12 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:43:04 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento 09/12/2021
09:53:05 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:53:05 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:57:17

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 1.370,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - Instalação e Montagem de Palco

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
25.245.017/0001-30 VEGA PRODUCOES,

SERVICOS E
REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT

Sim Sim 2 R$ 2.963,3300 R$ 5.926,6600 08/12/2021
14:48:15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 10x10m 
Porte da empresa: ME/EPP

15.072.268/0001-06 DENISE NEVES DA
SILVA - EIRELI

Sim Sim 2 R$ 2.963,3300 R$ 5.926,6600 08/12/2021
16:02:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 10x10m com estrutura em treliça modelo Q-30 com altura
regulável em sistema mecânico de talha guincho hidráulico de até 6 metros de altura, modelo piramidal quatro
aguas, com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes unidas por
encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às
exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação,
são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP

39.707.880/0001-76 J J PEREIRA
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

Sim Sim 2 R$ 3.000,0000 R$ 6.000,0000 09/12/2021
09:05:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TENDA 10x10m com estrutura em treliça modelo Q-30 com altura
regulável em sistema mecânico de talha guincho hidráulico de até 6 metros de altura, modelo piramidal quatro
aguas, com cobertura de lona blackout branca e estrutura metálica tubular galvanizada com partes unidas por
encaixe, parafusos e conexões em aço, ancoradas com cordas fixadas em estacas de ferro enterradas no solo.
Portando ART’s referente ao equipamento acima mencionado e observando as normas técnicas referentes às
exigências legais. Mão de obra (montagem e desmontagem) e todas as despesas, como transporte e alimentação,
são de responsabilidade da contratada. O equipamento deverá estar devidamente instalado no local
impreterivelmente um dia antes do inicio do evento, para vistoria dos fiscais contratuais. 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 39.707.880/0001-76 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 2.963,3300 15.072.268/0001-06 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 2.963,3300 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:30:00:883
R$ 2.960,0000 25.245.017/0001-30 09/12/2021 09:34:20:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 09/12/2021
09:30:12 Item aberto.

Encerramento
sem prorrogação

09/12/2021
09:40:13 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa
aberta

09/12/2021
09:43:08 Reinício da etapa aberta. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Encerramento 09/12/2021
09:53:09 Item encerrado.

Encerramento
etapa aberta

09/12/2021
09:53:09 Encerrada etapa aberta do item.

Aceite de
proposta

09/12/2021
09:57:24

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES
ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, pelo melhor lance de R$ 2.960,0000.

Habilitação de
fornecedor

09/12/2021
13:03:35

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VEGA PRODUCOES, SERVICOS E
REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 09/12/2021
09:30:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 09/12/2021

09:30:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:03

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:04

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:05

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:06

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:07

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:08

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:09

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:10

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:11

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 09/12/2021
09:30:12

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 09/12/2021
09:30:45

Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico

Pregoeiro 09/12/2021
09:30:53

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 09/12/2021
09:30:59

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o

ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de São
Sebastião do Alto.

Pregoeiro 09/12/2021
09:31:05

Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

mensagem enviada ou emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 09/12/2021

09:31:14
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do
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Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº 1.987/2020, não é mais possível
inserir documentos. Bem como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser

inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela pregoeira.
Pregoeiro 09/12/2021

09:31:22
E conforme Art. 43 §2º do Decreto Federal nº 10.024/19 e do Decreto Municipal nº

1.987/2020, na hipótese de necessidade de envio de documentos COMPLEMENTARES após
o julgamento da proposta, os documentos deverão ser apresentados em formato digital,
via sistema, no prazo definido no edital e chat, após solicitação do pregoeiro no sistema

eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 38.
Sistema 09/12/2021

09:40:03
O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:04
O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:05
O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:06
O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:07
O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:08
O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:09
O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:10
O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:11
O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:12
O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:40:13
O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 09/12/2021

09:42:29
A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:34
A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:38
A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:42
A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:46
A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:49
A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:53
A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:42:57
A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:43:00
A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:43:04
A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:43:08
A etapa aberta do item 11 foi reiniciada. Justificativa: busca pela proposta mais vantajosa.

Solicitamos o envio de lances.
Sistema 09/12/2021

09:52:30
O item 1 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:35

O item 2 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:39

O item 3 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:43

O item 4 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:47

O item 5 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:50

O item 6 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:54

O item 7 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:52:58

O item 8 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:53:01

O item 9 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:53:05

O item 10 está encerrado.
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Sistema 09/12/2021
09:53:09

O item 11 está encerrado.

Sistema 09/12/2021
09:53:19

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 09/12/2021
09:57:42

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e do decreto municipal nº 1.987/20,
o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens

inicialmente ganhos.
Pregoeiro 09/12/2021

09:57:50
Para VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - - Sr. licitante, é

possível redução no valor final proposta?
Pregoeiro 09/12/2021

09:58:28
Para VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - Concedei 5

minutos para resposta, em caso de ausência será entendido como recusa.
25.245.017/0001-

30
09/12/2021
10:01:05

bom dia, infelizmente não consigo reduzir o valor.

Pregoeiro 09/12/2021
10:02:11

Para VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT - ok, obrigada
pelo retorno

Pregoeiro 09/12/2021
10:02:20

Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance (desconto negociado), com o
prazo de envio de 02 (duas) horas, contendo em uma única proposta todos os itens

ganhos.
Pregoeiro 09/12/2021

10:02:27
Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que
encaminhem as solicitações e justificativas antes do termino do prazo, através do e-mail

licitação@ssalto.rj.gov.br
Pregoeiro 09/12/2021

10:03:00
Nova comunicação do Pregoeiro será feita dia 09/12/2021 às 13 horas, no chat da
Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes a análise das

propostas.
Sistema 09/12/2021

10:03:13
Senhor fornecedor VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES ARTISTICAS LT,

CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 09/12/2021

11:23:47
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VEGA PRODUCOES, SERVICOS E REPRESENTACOES

ARTISTICAS LT, CNPJ/CPF: 25.245.017/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 09/12/2021

13:02:30
Comunico a todos que a documentação apresentada pela empresa comprova o

atendimento das exigências fixadas no Edital
Pregoeiro 09/12/2021

13:02:56
a análise da documentação e proposta ajustada de preços da proponente provisoriamente
declarada vencedora do certame foi finalizada, e, verificou-se que a empresa enviou toda

a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 09/12/2021

13:03:03
Cumpre salientar que o pregoeiro, de modo a privilegiar o interesse público desta

Administração, o princípio de competitividade e de vinculação ao instrumento
convocatório, cumpre a todos os itens do edital. Sempre ao fim da sessão, peço atenção

dos licitantes, principalmente os desclassificados/inabilitados para que não ocorra o
mesmo em próximos certames.

Pregoeiro 09/12/2021
13:03:09

Portanto, agora será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será
aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a

legalidade
Pregoeiro 09/12/2021

13:03:16
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO POR

30 MINUTOS.
Sistema 09/12/2021

13:03:53
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 09/12/2021

13:04:09
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 09/12/2021 às

13:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 29/11/2021 11:05:47
Abertura da sessão

pública 09/12/2021 09:30:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 09/12/2021 09:53:19 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 09/12/2021 13:03:53 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 09/12/2021 13:04:09 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 09/12/2021 às 13:35:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:52 horas do dia 09 de dezembro de 2021, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
BARBARA MEDEIROS HECHERT 
Pregoeiro Oficial
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FRANCIELLE JARDIM PERDOMO
Equipe de Apoio
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