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         Ata do Pregão Presencial nº 030/2021 
Registro de Preços 

 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2021. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL. 
TITULO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO EVENTUAL DE SERVIÇOS DE 
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE, LOCUÇÃO, LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM” 
DATA ABERTURA: 22 (VINTE E DOIS) DE JUNHO DE 2021, ÀS 09:00 (NOVE) HORAS. 
 
Às nove horas do dia vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte um, na Sala de Reuniões 
da Comissão Pregão de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, situada na Rua: 
Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre - MG realizou-se a sessão pública para 
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 
de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial 
nº 030/2021, cujo objeto é, registro de preços para contratação eventual de serviços de 
veiculação de propaganda volante, locução, locação, montagem e operacionalização de 
sonorização, para atendimento das atividades desenvolvidas pelas secretarias 
municipais. 
 
Presente a Pregoeira Geilza Alves Costa, a Sra. Ellen Cristhina Alves Rodrigues membra da 
equipe de apoio.  
 
Presentes, também, os representantes das empresas licitantes: 
 

EMPRESAS / REPRESENTANTES CREDENCIADOS 
WELTON SANTOS 02675518603 CNPJ sob o n.º 24.814.432/0001-02, estabelecida à Rua 
Gercino Jose de Oliveira, nº 136, bairro: Centro, na cidade de Divisa Alegre/MG, representado 
pelo Sr. Welton Santos portador do CPF nº 026.755.186-03. 
M A SPOSITO, CNPJ sob o n.º 08.381.118/0001-19 estabelecida na cidade de Vitória da 
Conquista Rua Dois de Julho, n.º 119, sala 01 Bairro Centro – CEP: 45.000-240, representada 
pelo Sr. Márcio Almiro Spósito portador do CPF nº 041.075.616-40. 

 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu as declarações de cumprimento dos requisitos de 
Habilitação, bem como, os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 
de Habilitação (envelopes nº 01 e 02) das mãos dos representantes credenciados. 
 
O credenciamento teve a duração de (0:10) dez minutos. 
 

Após, a Pregoeira procedeu à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, 
verificando a conformidade das mesmas com as exigências do edital, constatando que as 
propostas apresentadas pelas empresas Welton Santos 02675518603 e M A SPOSITO 
atendem aos requisitos do edital. 
 
Os representantes das empresas presentes Welton Santos 02675518603 e M A SPOSITO 
equipe de apoio e Pregoeira vistam as propostas apresentadas. Ato contínuo, a Pregoeira 
promoveu as classificações das empresas Welton Santos 02675518603 e M A SPOSITO na 
forma como segue o mapa de lances. 
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Iniciada a fase de lances verbais os itens 01, 02, 03, 04, foram negociados conforme média de 
preços presentes e os itens 05, 06 e 07 foram declarados frustrados por não acudirem ofertas e 
lances possíveis de adjudicação. 
 
O Mapa de Lances e Resultado final encontram-se anexos a presente ata. 
 
A Pregoeira procedeu a abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da 
empresa Welton Santos 02675518603 após as apreciações, a Pregoeira informa que 
encontra-se de acordo exigências em Edital. 
 
Neste momento as proponentes participantes desistem da possibilidade de interposição 
de recurso. 
 
 

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 11:00 horas. Eu, GEILZA 
ALVES COSTA, lavrei o presente registro de acontecimentos que, depois de lido e achado 
conforme, segue assinado pela pregoeira e pela representante da empresa/proponente que 
permanece até a lavratura da mesma. 
 

 

 

GEILZA ALVES COSTA – Pregoeira: _____________________________________________ 

 

ELLEN CRISTHINA ALVES RODRIGUES  

Equipe de Apoio _____________________________________________________________ 

 
WELTON SANTOS 02675518603 (STUDIO WS PUBLICIDADE) 

Sr. Welton Santos ___________________________________________________________

 
 

M A SPOSITO,  

Sr. Márcio Almiro Spósito. ______________________________________________________ 

 
 
 
 

 


