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ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

 

 

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2022, as 08:30 h (oito horas e trinta 

minuto), no prédio do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Água 

Comprida/MG, em cumprimento às disposições contidas no Decreto 006/2022 reuniram-

se os membros da Comissão Permanente de Licitações, os quais foram devidamente 

designados pelo  Sr. Prefeito  Municipal, sendo Presidente: Bruno Ribeiro Silva, Vice-

Presidente: Leila Fabiana da Silva e Oliveira, Secretária: Mônica Rodrigues de Melo, 

com a  finalidade de realizar a sessão de análise da documentação e proposta do 

processo 036.01/2022 – pregão presencial 001/2022, cujo objeto é objeto contratação 

de empresa especializada para prestação de serviços de organização com o 

fornecimento de toda estrutura para realização de festa de peão no Município de Água 

Comprida de 22 a 25 de setembro de 2022. 

 

Para dar publicidade ao processo, seu edital resumido foi publicado no Diário Oficial dos 

Municípios da Associação Mineira de Município e no site da Prefeitura na data de 09 de 

março18 de agosto de 2022, respeitando-se o prazo mínimo de 15 dias. 

 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 

sessão pública para o credenciamento dos interessados, constatando-se a presença de 

03 (três) empresas: A) Thorr Music e Eventos Ltda, inscrito no CNPJ 44.342.411/0001-30 

representada por José Roberto da Silva; B) JSB Prestação de Serviços, inscrito no CNPJ 

46.266.713/0001-00 representado por Belchior dos Reis Dezidério; C) Lothseg Segurança 

Privada Eireli ME, inscrita no CNP 13.831.697/0001-94 representada por Juliano Alves 

Martins, onde todos apresentaram declaração de pleno atendimento e enquadramento 

como micro empresa ou empresa de pequeno porte. 
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A seguir, passamos a abertura do envelope com a proposta de preço dos licitantes, as 

quais foram analisadas e rubricadas pelos presentes, constatando-se que estavam de 

acordo com o solicitado no edital. Dessa forma, foram aceitas e CLASSIFICADAS, cujos 

valores constam no quadro abaixo, passando a fase de lances / negociação.  

 

LOTE 01 

Thorr Music e Eventos  

R$ 170.550,00  

R$ 160.000,00  

  

  

 

LOTE 02 

Lothseg Segurança JSB Prestação de Serviço 

8.000,00 7.200,00 

R$ 7.800,00 (intermediário) 7.000,00 

 6.500,00 (inabilitado) 

  

 

 

No lote 01, como havia apenas um licitante passamos a negociação direta com este, o 

qual reduziu o valor para R$ 160.000,00 e afirmou não ter condições de reduzir os valores 

apresentados. Como estavam abaixo do preço de referência, foi aceito pelo Pregoeiro. No 

lote 02, após negociação final, os valores apresentados por ambas as empresas estavam 

também dentro do preço de referência, sendo aceitos. 

 

A seguir, passamos a análise da documentação dos licitantes. O vencedor do lote 01 

apresentou toda documentação solicitada. Com relação a indicação do engenheiro e 

médico veterinário, foram apresentadas as CATs e carteirinhas junto as entidades de 

classe. Sendo solicitada ao representante da empresa que fizesse de próprio punho as 

declarações previstas nos itens 8.5.16 e 8.5.17. Assim, foi HABILITADA.  
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No lote 02, a empresa que ofertou o menor valor, não apresentou a comprovação de 

registro junto a Polícia Federal (item 8.5.18), sendo INABILITADA. Passando a análise da 

documentação da segunda colocada, a qual estava conforme solicitado no edital, razão 

pela qual fora HABILITADA.  

 

Questionado o representante da empresa JSB Prestação de Serviços, o Sr. Belchior dos 

Reis Deziderio, sobre a intenção de recurso, este abriu mão expressamente de tal direito. 

 

Dessa forma, esse Pregoeiro classifica como melhor proposta e ADJUDICA o objeto da 

licitação à Thorr Music e Eventos Ltda (lote 01), inscrito no CNPJ 44.342.411/0001-30 

com valor global de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); Lothseg Segurança 

Privada Eireli ME (lote 02) inscrita no CNP 13.831.697/0001-94 com valor global de R$ 

7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião para lavratura da presente ata, que 

depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, por sua equipe de apoio e 

licitantes presentes. Água Comprida / MG, 31 de agosto de  2022. 

 

  

Assinaturas dos membros da C.P.L.: 
 

 
 
 

Bruno Ribeiro Silva                                                 Leila Fabiana da Silva e Oliveira 

             Presidente                                                                     Vice-presidente 

 

 

   Mônica Rodrigues de Melo                                                 José Roberto da Silva 

               Secretária                                                            Thorr Music e Eventos Ltda 

 

 

      JSB Prestação de Serviços                                  Lothseg Segurança Privada Eireli ME 

      Belchior dos Reis Dezideaario                                              Juliano Alves Martins 


