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EXTRATO DO ATO DE HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2019 

 

Processo nº 4588/2019 

 

 Expirado o prazo recursal, comunico a HOMOLOGAÇÃO, referente ao 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 106/2019, Processo nº 4588/2019, que trata da 

“Eventual e futura contratação de Empresa Especializada em palco, iluminação 

cênica, trio elétrico, barraca, tenda, arquibancada, grade, banheiro químico, 

pessoal de apoio, atração musical, telão/projetor, locução, camarim, camarote e 

demais estruturas para atender as demandas por infraestrutura em festividades 

 que possam ser realizadas ou apoiadas pelo Município”, HOMOLOGO o 

resultado declarando vencedora as Empresas ART RELUZ AUDIO LOCAÇÕES 

LTDA que ofertou o menor lance para executar os serviços, sendo o valor total de 

R$ 499.450,00 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), a Empresa CARDIM & CARDIM LTDA – ME que ofertou o menor lance 

para executar os serviços, sendo o valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e 

seiscentos reais), a Empresa FABIO LIMA AMARAL que ofertou o menor lance 

para executar os serviços, sendo o valor total de R$ 266.900,00 (duzentos e 

sessenta e seis mil e novecentos reais),  a Empresa H. V. FINTERLMAN 

LOCAÇÃO E SERVIÇOS - ME que ofertou o menor lance para executar os 

serviços, sendo o valor total de R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos 

reais), a Empresa MS SERRA SERVIÇOS LTDA que ofertou o menor lance para 

executar os serviços, sendo o valor total de R$ 55.600,00 (cinquenta e cinco mil 

e seiscentos reais) e a Empresa NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELLI que 

ofertou o menor lance para executar os serviços, sendo o valor total de R$ 

35.050,00 (trinta e cinco mil e cinquenta reais), totalizando o valor das 06 (seis) 

empresas em R$ 943.400,00 (novecentos e quarenta e três mil e quatrocentos 

reais), conforme mapa de apuração. 

  Bom Jardim, 05 de setembro de 2019. 
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