
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC - FMC - (MG)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC / Nº Processo:

01.051.639/20-15)

 

     às 15:01:30 horas do dia 15/10/2020 no endereço R DA BAHIA-888  ANDAR 02 A 03  08

A 14, bairro CENTRO, da cidade de BELO HORIZONTE - MG, reuniram-se o Pregoeiro da

disputa Sr(a). SAMUEL MARQUES DE ASSIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado

pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº

Processo: 01.051.639/20-15 - 2020/005/2020 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada para prestação de serviços informatizados de bilheteria, controle de acesso e

intermediação de vendas, por meio de utilização de sistema de automação, gestão e

soluções tecnológicas on-line que proporcionem otimização e controle de vendas de

ingressos, para atendimento aos espaços municipais que realizam atividades culturais, pelo

período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas dos serviços e equipamentos

descritas neste Edital e em seus anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços informatizados

de bilheteria, controle de acesso e intermediação de vendas, por meio de utilização de

sistema de automação, gestão e soluções tecnológicas on-line que proporcionem otimização

e controle de vendas de ingressos, para atendimento aos espaços municipais que realizam

atividades culturais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas dos

serviços e equipamentos descritas neste Edital e em seus anexos.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços informatizados

de bilheteria, controle de acesso e intermediação de vendas, por meio de utilização de

sistema de automação, gestão e soluções tecnológicas on-line que proporcionem otimização

e controle de vendas de ingressos, para atendimento aos espaços municipais que realizam

atividades culturais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas dos

serviços e equipamentos descritas neste Edital e em seus anexos.
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 15/10/2020, às 15:14:59 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços informatizados de bilheteria, controle de acesso e intermediação

de vendas, por meio de utilização de sistema de automação, gestão e soluções tecnológicas

on-line que proporcionem otimização e controle de vendas de ingressos, para atendimento

aos espaços municipais que realizam atividades culturais, pelo período de 12 (doze) meses,

conforme especificações técnicas dos serviços e equipamentos descritas neste Edital e em

seus anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-03. No dia 19/10/2020,

às 16:20:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/10/2020, às 16:20:22 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

para prestação de serviços informatizados de bilheteria, controle de acesso e intermediação

de vendas, por meio de utilização de sistema de automação, gestão e soluções tecnológicas

on-line que proporcionem otimização e controle de vendas de ingressos, para atendimento

aos espaços municipais que realizam atividades culturais, pelo período de 12 (doze) meses,

conforme especificações técnicas dos serviços e equipamentos descritas neste Edital e em

seus anexos. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - SAMUEL MARQUES DE ASSIS - desclassificou o fornecedor: N.

L. GARCIA & CIA. LTDA.. No dia 21/10/2020, às 09:58:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (1) - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços

informatizados de bilheteria, controle de acesso e intermediação de vendas, por meio de

utilização de sistema de automação, gestão e soluções tecnológicas on-line que

proporcionem otimização e controle de vendas de ingressos, para atendimento aos espaços

municipais que realizam atividades culturais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme

especificações técnicas dos serviços e equipamentos descritas neste Edital e em seus

anexos. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/10/2020, às 16:20:22 horas, o Pregoeiro da licitação - SAMUEL MARQUES DE

ASSIS - desclassificou o fornecedor - N. L. GARCIA & CIA. LTDA., no lote (1) - Contratação
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de empresa especializada para prestação de serviços informatizados de bilheteria, controle

de acesso e intermediação de vendas, por meio de utilização de sistema de automação,

gestão e soluções tecnológicas on-line que proporcionem otimização e controle de vendas

de ingressos, para atendimento aos espaços municipais que realizam atividades culturais,

pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas dos serviços e

equipamentos descritas neste Edital e em seus anexos. O motivo da desclassificação foi: O

licitante foi inabilitado por descumprimento dos subitens 14.1.2.4.1 e 14.1.2.5 do edital, uma

vez que a certidão negativa de falência ou recuperação judicial apresentada não foi

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, bem como a declaração referente ao

art. 7º, XXXIII, da Constituição da República não foi assinada por seu representante legal.

 

    No dia 21/10/2020, às 09:58:30 horas, o Pregoeiro da licitação - SAMUEL MARQUES DE

ASSIS - desclassificou o fornecedor - ABAX SERVICOS EIRELI - ME, no lote (1) -

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços informatizados de

bilheteria, controle de acesso e intermediação de vendas, por meio de utilização de sistema

de automação, gestão e soluções tecnológicas on-line que proporcionem otimização e

controle de vendas de ingressos, para atendimento aos espaços municipais que realizam

atividades culturais, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas dos

serviços e equipamentos descritas neste Edital e em seus anexos. O motivo da

desclassificação foi: A proposta do licitante está acima do valor estimado para a contratação.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

SAMUEL MARQUES DE ASSIS

Pregoeiro da disputa

 

GIOVANNI ORNELAS DA SILVA

Autoridade Competente

 

MARILIA ANTONIA DORIGUETO DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
16.755.185/0001-84 ABAX SERVICOS EIRELI - ME

07.258.737/0001-58 N. L. GARCIA & CIA. LTDA.

22/10/2020 Página 3 de 3


