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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 124/2017(PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00727.11.07.611.2017 
 
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP da Secretaria 
de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada a abertura da 
Licitação na Modalidade Pregão n.º 124/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para o serviço de locação de trio elétrico, mini 
trios e carro pranchão, para atender as demandas dos eventos festivos realizados pela Prefeitura Municipal de Camaçari, através da Coordenação 
de Eventos, sob a condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6769/2017. A 
Pregoeira abriu a sessão, solicitando a Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação, a comprovação de enquadramento como Empresa de 
Pequeno Porte ou Microempresa, identificação e credenciamento do representante das licitantes presentes, bem como a entrega dos envelopes n.º 01 - 
Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. Participaram do certame as empresas: 1. REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 
(Representante legal: Zolaquio da Silveira Bitencourt Filho); 2. FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME (Representante legal: 
Fabrizio Rodrigues Ramos); 3. OCEANO EVENTOS EIRELI (Representante legal: Edmilson Souza Reis). A empresa OCEANO EVENTOS EIRELI fez de 
próprio punho a Declaração de Atendimento às Condições de Habilitação. Todas as empresas declararam estar enquadradas como Empresas de Pequeno 
Porte ou Microempresas, fazendo jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores. 
 
A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas que tiverem as propostas desclassificadas, ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do 
contrato pela empresa vencedora. Após este a empresa será convidada através do Portal de Compras de Camaçari, na página onde se deu a publicação do 
aviso da licitação. As licitantes que não resgatá-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A Pregoeira, dando seguimento à sessão, 
procedeu à abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 
 

LICITANTES 
PROPOSTAS DE PREÇOS (R$) / LOTE 

ÚNICO 
FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME 1.085.025,00 
OCEANO EVENTOS EIRELI 1.112.500,00 
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 1.220.000,00 

 
LEGENDA  NÃO APRESENTOU PROPOSTA PARA O LOTE 

 
 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira em encaminhar ao licitante presente, para fins de vistas e rubrica. 
 
Para iniciar a etapa de lances verbais, foi aplicado o critério de seleção das propostas que tinham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente a menor proposta apresentada (no caso desse lote até R$ 1.193.527,50), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 02 propostas estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subsequentes até o máximo de 3 (três) 
conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
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EMPRESA 
PROPOSTA DE 

PREÇO (R$) 

LANCES (R$) 
NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª  
RODADA 

2ª 
RODADA 

3ª 
RODADA 

4ª 
RODADA 

5ª 
RODADA 

6ª 
RODADA 

7ª 
RODADA 

FLEX SONORIZAÇÃO, 
PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA – ME 

1.085.025,00 950.000,00 945.000,00 942.000,00 940.000,00 938.000,00 936.000,00 S/L  

OCEANO EVENTOS EIRELI 1.112.500,00 1.000.000,00 949.000,00 944.000,00 941.000,00 939.000,00 937.000,00 930.000,00 S/NEGOCIAÇÃO 
REALCE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA EPP 1.220.000,00 S/L S/L S/L S/L S/L S/L S/L  

 
A licitante OCEANO EVENTOS EIRELI ofertou o valor global de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), dentro do estimado pela Administração, 
sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise da documentação foi 
verificado que a empresa não apresentou: 1) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA, conforme o subitem 9.2.3, alínea “a”; 2) Não comprovou de que possui em seu quadro, 01 (um) Engenheiro Mecânico e 01 Engenheiro Eletricista ou 
Eletrônico, conforme exigido no subitem 9.2.3, alínea “b”; 3) Não comprovou capacidade técnico-operacional e capacidade técnico-profissional, através de 
atestados, conforme o subitem 9.2.3, alínea “c”; 4) Não apresentou certificado ou Declaração ou Alvará Sanitário, conforme exigido o subitem 9.2.3, alínea 
“d”; 5) Não apresentou Balanço Patrimonial não comprovando a boa situação financeira da empresa, descumprindo o item 9.2.4 alínea “a”; 6) Apresentou a 
Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial vencida. Diante dos fatos a Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender às 
exigências do edital. Estando, portanto inabilitada para este lote.  
 
A arrematação do lote passou para o segundo colocado a licitante FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, com valor  global de R$ 
936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a 
proposta. Após análise da documentação foi verificado que a empresa não apresentou: 1) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, conforme o subitem 9.2.3, alínea “a”; 2) Não comprovou de que possui em seu quadro, 01 (um) 
Engenheiro Mecânico e 01 Engenheiro Eletricista ou Eletrônico, conforme exigido no subitem 9.2.3, alínea “b”; 3) Não comprovou capacidade técnico-
operacional e capacidade técnico-profissional, através de atestados, conforme o subitem 9.2.3, alínea “c”; 4) Não apresentou certificado ou Declaração ou 
Alvará Sanitário, conforme exigido o subitem 9.2.3, alínea “d”; 5) Não apresentou Balanço Patrimonial não comprovando a boa situação financeira da 
empresa, descumprindo o item 9.2.4 alínea “a”. Diante dos fatos a Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender às exigências do edital. Estando, 
portanto inabilitada para este lote.  
 
A arrematação do lote passou para o terceiro colocado a licitante REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP, com valor global de R$ 1.220.000,00 (Hum 
milhão duzentos e vinte reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. A 
Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. Após análise da 
documentação, a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Dada a 
palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos, pelos licitantes foi dito que abre mão de prazo recursal.  
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Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 1.220.000,00 ADJUDICADO 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos para o lote único. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
     
 
 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio                                        

 
 

 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Pregoeira 

 
 
 

Christian Morais Pinheiro 
Apoio 

 
 

 
Maria José Nery Costa 

Apoio 

                           
 
 

Ana Carla Costa Paim 
Apoio 

 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 
FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME Fabrizio Rodrigues Ramos (71) 8763-3467  
OCEANO EVENTOS EIRELI    Edmilson Souza Reis (71) 8899-7766  
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP  Zolaquio da Silveira Bitencourt Filho (71) 3024-0040  

 
 
 


