
 

TERMO DE REFERÊNCIA - TR/PJ n° 005/2022 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

montagem de estandes, iluminação e afins, para o XXXVI Congresso Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, a ser realizado no período 

de 12 a 15 de julho de 2022, no Shopping Bosque dos Ipês Centers Iguatemi 

S/A (Shopping Bosque dos Ipês), localizado na Avenida Cônsul Assaf Trad, 

4796, Parque dos Novos Estados, Campo Grande/MS, CEP: 79035-900. 

LOCAL: Sala de Reuniões do CONASEMS  

DATA: 18/05/2022 

HORÁRIO: 10:30h 

I. INTRODUÇÃO 

Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de 2022, na sala de 

Reuniões Jose Ênio Servilha Duarte, reuniu-se a Comissão de Seleção 

encarregada de dirigir e julgar o Processo Seletivo destinado à contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de montagem de estandes, 

iluminação e afins, para o XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde do CONASEMS, em conformidade com as especificações 

estabelecidas no Termo de Referência CONASEMS nº 005/2022 e seus Anexos.  

II. ANÁLISE FORMAL E PREÇO 

Conforme relatado na ata da última reunião desta Comissão de Seleção, 

ocorrida em 11/05/2022, tendo em vista o fato de, pela segunda vez, apenas 

uma interessada ofertou proposta objetivando a sua contratação para a 

prestação dos serviços objeto do TRPJ em epígrafe e que, após a análise, 

verificou-se a completude e a conformidade da documentação de habilitação e 

da proposta de preços por ela apresentada, foi deliberada por esta Comissão a 

suspensão dos trabalhos a fim de que pudesse melhor avaliar os produtos 

concebidos e também convocar a proponente para lhe fazer uma 

contraproposta. 

A ofertante de que trata o parágrafo anterior é a Empresa Mega Stands Ltda., 

que para a execução dos serviços especificados no Anexo I do referido 

instrumento convocatório, propôs o valor de R$1.103.620,00 (um milhão e cento 

e três mil e seiscentos e vinte reais). 

Reiniciando os trabalhos que estavam até então interrompidos, e observando o 

princípio da economicidade e considerando também a disponibilidade financeira 

no Projeto que financia a 36ª edição do Congresso do CONASEMS,  esta 

Comissão de Seleção reuniu-se com a empresa ofertante para lhe fazer uma 

contraproposta, obtendo como resultado um abatimento em torno de 5% (cinco 



 

por cento) sobre o valor total da proposta, ou seja, R$57.870,00 (cinquenta e 

sete mil e oitocentos e setenta reais). 

E, amparados na possibilidade que lhe outorga o subitem 1.5 do Anexo I do 

TRPJ nº 005/2022, o CONASEMS por intermédio dos membros desta Comissão, 

solicitou ainda à ofertante o ajuste de alguns itens do Anexo I do citado TRPJ: (i) 

retirada dos itens 2.1.2 (Estande Padrão II) – R$ 12.000,00 (doze mil reais), 2.1.3 

(Estande Padrão III) – R$ 15.250,00 (quinze mil e duzentos e cinquenta reais); 

2.11 (Pórticos para acesso à feira) – R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e 

quinhentos reais); e 2.15 (Passarela) – R$  50.000,00 (cinquenta mil reais); e (ii) 

redução na quantidade no item 2.16 (Ornamentação), com a  redução do número 

de plantas ornamentais, de 80 (oitenta) para 40 (quarenta) - R$ 14.000,00 

(quatorze mil reais). Esses ajustes resultaram em uma diminuição total de R$ 

173.620,00 (cento e setenta e três mil e seiscentos e vinte reais).  

III. RESULTADO 

Dessa forma, a Comissão de Seleção julga a empresa Mega Stands Ltda., 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.240.881/0001-79, vencedora do Processo Seletivo 

orientado pelo TRPJ nº 005/2022, com a redução da Proposta de Preços para o 

valor de R$ R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais). 

IV. ENCERRAMENTO 

Será dada publicidade do resultado da presente Sessão. 

Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada às 13:00h, sendo lavrada a 

presente Ata, para fins de direito, elaborada pelos integrantes da Comissão de 

Seleção. 

Sônia Mayumi Umeta 

PRESIDENTE 

Ana Isis Ferraz Oliveira 
MEMBRO  

Helena Diaz da Silveira 
MEMBRO 

 


