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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 
 

As 09:00 horas do dia 31 de março de 2020, na dependência da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Santo 

Antônio do Pinhal, reuniu-se a Comissão de Licitação designada por Portaria do Senhor Prefeito Municipal, composta 

pelos seguintes membros: Naiane Oliveira de Morais, Vitória Mariana para proceder a abertura da licitação modalidade 

Pregão nº 014/2020, para REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO 

DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 

CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. A Sessão Pública foi aberta 

com o credenciamento das empresas participantes e compareceram na presente licitação a seguinte empresa:  

 CREDENCIAMENTO 

Fornecedor 
CNPJ 

Representante Legal CPF ME/EPP 

OP ENGENHARIA AVANCADA 
LTDA 

03.629.782/0001-10 MATHEUS MARTINS DE 
CARVALHO 455.888.158-40 SIM 

GATTI SONORIZACAO LTDA 
08.613.431/0001-35 ODAIR JOSE DOS 

SANTOS 136.695.928-06 SIM 

C.C. KATSUMOTO & CIA LTDA 
10.596.600/0001-18 CRISTIANO COUTINHO 

KATSUMOTO 283.089.968-76 SIM 

 

Realizada o credenciamento da empresa participante, a empresa citada a cima apresentou a declaração de 
enquadramento como Microempresa e apresentando Declaração de enquadramento conforme estabelecido no Edital e 
poderá utilizar dos benefícios da referida lei. Encerrada a fase de credenciamento procedeu-se a análise abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, tendo sido a mesma rubricada por todos os membros da comissão e 
representante do participante, as empresas foram classificadas. Após o início da fase de lances foi negociado com a 
empresa participante o valor dos itens. Procedeu a análise dos documentos de habilitação da empresa vencedora, a 
empresa OP ENGENHARIA AVANCADA LTDA apontou o documento de constituição da GATTI SONORIZACAO LTDA, pois a 

mesma apresentou dentro e fora do envelope de habilitação mas um estava assinado e outro não, apesar de o mesmo ter 

autenticação digital, desta forma foi aberta a diligencia, que segue anexa, com a aprovação do documento, constatando 
assim a regularidade. Foi franqueada aos representantes das empresas a manifestação de interesse de interpor recurso 
no qual não houve interesse, podendo a Comissão dar seguimento no processo conforme dispõe edital. Foi elaborado 
Histórico do Pregão que vai assinada por todos e faz parte da presente ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 
reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada por mim, que a secretariei, por todos os membros da 
comissão, bem como dos demais. 

 
Santo Antônio do Pinhal, 31 de Março de 2020. 

 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio 
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