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[ATA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2018/PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018] 

ATA DE JULGAMENTO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 08hs20min, 

reúne-se o Pregoeiro com sua equipe, para abertura e julgamento das propostas 

do Processo de Licitação em epigrafe, que tem por que tem por objetivo 

contratação de empresa especializada para o fornecimento de estrutura para a 

realização das festividades carnavalescas neste Município de Santo Antônio do 

Aventureiro, as especificações contidas no termo de referência e conforme 

condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

O extrato resumido do Edital Convocatório encontra-se publicado na 

Imprensa Oficial do Município e no Hall da Prefeitura Municipal, tudo conforme 

consta nos autos. 

O Edital Convocatório foi solicitado por diversos licitantes. 

Às 08hs30min comparece na sede da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Aventureiro o seguinte licitante: HLO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - 

ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Juliano Marques Duarte, 

nº 541, Bairro Ilha Gama Cerqueira, na cidade de Além Paraíba, Estado de Minas 

Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 14.808.824/0001-

05, representado neste ato pelo Senhor AUGUSTO CÉZAR PINHO LOPES, brasileiro, 

casado, empresário, portador da CNH nº 02382388262, expedida pelo DETRAN/RJ 

e CPF sob o nº 009.090.906-29, para protocolizar os envoltórios do Processo de 

Licitação. 

Às 08hs32min o Pregoeiro entrega os envoltórios para as devidas 

averiguações e assinaturas. 

Às 08hs33min inicia a fase de credenciamento. 

O Senhor Pregoeiro informa aos presentes que não consta nos autos 

recursos de impugnações do Edital Convocatório. 

Às 08hs50min o Pregoeiro decide pelo credenciamento do licitante 

HLO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua Juliano Marques Duarte, nº 541, Bairro Ilha Gama Cerqueira, na 

cidade de Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional 

de Pessoa Jurídica sob o nº 14.808.824/0001-05, representado neste ato pelo 

Senhor AUGUSTO CÉZAR PINHO LOPES, brasileiro, casado, empresário, portador 

da CNH nº 02382388262, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF sob o nº 009.090.906-29, 

tendo em vista o atendimento no disposto do item 12 e 13 do edital 

convocatório. 
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Logo em seguida, inicia a fase de abertura de proposta do licitante, 

sendo imediatamente entregue aos presentes para as devidas averiguações e 

assinaturas. 

Os dados das propostas e respectivos lances encontram-se lavrados 

no Mapa de Apuração. 

Após as negociações da segunda etapa, passou-se para a abertura 

do invólucro contendo a documentação de habilitação do licitante HLO 

PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede 

na Rua Juliano Marques Duarte, nº 541, Bairro Ilha Gama Cerqueira, na cidade de 

Além Paraíba, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica sob o nº 14.808.824/0001-05, representado neste ato pelo Senhor 

AUGUSTO CÉZAR PINHO LOPES, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH 

nº 02382388262, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF sob o nº 009.090.906-29, sendo 

entregue aos presentes para averiguações e assinaturas. 

Em face ao resultado, o Pregoeiro questiona aos presentes sobre a 

interposição de recurso, sendo manifestado pela renuncia nos termos 

estabelecido na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão deste 

certame, cuja ata vai assinada por todos os presentes. 


