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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 044/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00136.11.07.611.2018 
 
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, 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 044/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em produção de 
eventos para a contratação de bandas, artistas ou grupos musicais de reconhecida notoriedade locais para os festejos de Arembepe nos dias 09, 
10 11 e 12 de Março, sob a condução da Pregoeira, Monique de Jesus Fonseca e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 
6.846/2018. Sete (07) empresas compareceram ao certame (por seus representantes que assinam abaixo). 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.LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP (Representante legal: LUIZ SOUSSA 
BARRETTO); 2. AMS PRODUÇÕES E EVENTOS – EIRELI – ME (Representante legal: ALEX FABRICIO FERREIRA TEOTONIO) 3. REALCE 
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP (Representante legal: ZOLAQUIO DA SILVEIRA BITENCOURT); 4. FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME  (Representante legal: FABRIZIO RODRIGUES RAMOS); 5. OCEANO EVENTOS EIRELI - ME (Representante legal: EDMILSON 
SOUZA REIS); 6. MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME (Representante legal: MARCELO XAVIER DA CRUZ); 7. CARLOS HUMBERTO 
SOUZA REIS ME (Representante legal: CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS); Todas as empresas declararam estar enquadradas como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus ao tratamento diferenciado. 
 
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 
LOTE 01 

PROPOSTAS DE PREÇOS (R$) 
CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS ME 132.000,00 
MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME 142.000,00 
LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP 208.332,00 
AMS PRODUÇÕES E EVENTOS – EIRELI – ME 223.000,00 
FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 223.530,00 
OCEANO EVENTOS EIRELI - ME 224.000,00 
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 231.480,00 

 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por solicitar aos licitantes que corrigissem os erros materiais 
irrelevantes. Após analise da Pregoeira e equipe de apoio quanto à conformidade e compatibilidade com os requisitos e especificações do Edital as propostas 
de preços apresentadas foram classificadas. Ato contínuo, avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira em 
encaminhar ao licitante presente, para fins de vistas e rubrica. 
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LOTE 01 
 
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$ 145.200,00 ), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 02 (duas) proposta 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: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA DE  

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) NEGOCIAÇÃO (R$) 

1ª RODADA 1ª RODADA 

CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS ME 132.000,00 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME 142.000,00 S/LANCE  
LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP 208.332,00 S/LANCE  
AMS PRODUÇÕES E EVENTOS – EIRELI – ME 223.000,00   

FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 223.530,00   

OCEANO EVENTOS EIRELI - ME 224.000,00   

REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 231.480,00   

 
A licitante CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS ME ofertou o valor global de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), dentro do estimado pela 
Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio realizaram a conferência dos documentos apresentados em 
cópias simples com os originais fornecidos nesta sessão, bem como com a análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. 
Nota – se que a licitante apresentou a Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, no âmbito da RFB e da 
PGFN abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991 com 
data de validade até 03/10/2017, que seria passível de diligência, conforme a Lei Federal n.º 123/2016 e alterações posteriores. Todavia, após análise  e 
verificação da documentação a Pregoeira procedeu com a inabilitação, por não atender as exigências do edital, conforme os motivos expostos a seguir. 1) A 
licitante não apresentou responsável técnico com registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração – CRA, descumprindo o exigido no subitem 
9.2.3 alínea “a”. Ressalta – se que a licitante apresentou o profissional Régis Pitágoras Salvador do Carmo – Engenheiro Eletricista; 2) Apresentou contrato 
de prestação de serviços tendo como responsável técnico o Sr. Régis Pitágoras Salvador do Carmo - Engenheiro, expedido em 03/06/2014 com validade de 
02 (dois) anos; 3) Apresentou Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica junto ao conselho Regional de Engenharia e Agronomia  - CREA, com validade até 
28/02/2018, salienta – se que o referido registro junto ao CREA, não foi exigido em Edital, dessa forma não atende ao instrumento convocatório. 
 
A Pregoeira iniciou a negociação direta com a licitante MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME, próxima classificada em preços que manteve o 
valor inicialmente ofertado de R$ 142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais), sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da documentação e 
conferência dos documentos apresentados em cópias simples com os originais fornecidos nesta sessão, bem como com a análise e conferencia das 
autenticidades dos documentos emitidos via internet, a Pregoeira procedeu com a habilitação da licitante MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME, 
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, nenhum licitante manifestou intenção em interpor  recursos.  
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Todavia o representante da licitante CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS ME alega que “Venho através do edital, que as informações dos referidos dos 
falados das empresas que questionou sobre o atestado do CRA os anexos, a empresas Stillus e Promoções apresentou a inscrição do CRA a esta mesa, em 
forma de certidão original e que a Prefeitura Municipal venha certificar desta Certidão, e ao mesmo tempo informando que os anexos assinado pela 
representante legal da empresa de forma clara e sem restrição ao edital ”.  

O representante da licitante LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP ressalta que “Gostaria de registra que o atestado de capacidade técnica 
apresentado pela empresa CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS ME”, é incompatível com o objeto do edital, além de não possuir inscrição no CRA, 
constando o CNPJ da empresa, e não apresentou o responsável técnico pelos serviços de produção de eventos com registro no CRA.  

O representante da licitante AMS PRODUÇÕES E EVENTOS – EIRELI – ME, ressalta que “No anexo IV consta as informações que é de responsabilidade da 
empresa, sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital, requer que seja aplicada a lei, uma vez que  

Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

01 MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME 142.000,00 ADJUDICADO 
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora. 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 

Monique de 
Jesus Fonseca  

Pregoeira 

Ana Carolina da  
Silva dos Santos 

Apoio 

Ana Carolina Iglesias de 
Souza Rosa Santana 

Apoio 

Michele Silva 
Vasconcelos 

Apoio 

Wadna Cheile 
Melo Aragão  

Apoio  

Vanuzia da silva 
Guedes 
Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

 
LICITANTES PRESENTES: 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP LUIZ SOUSSA BARRETTO (71)3043-1332  

AMS PRODUÇÕES E EVENTOS – EIRELI – ME ALEX FABRICIO FERREIRA TEOTONIO (71)99103-9544  

REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA EPP ZOLAQUIO DA SILVEIRA BITENCOURT (71)3024-0040  

FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME FABRIZIO RODRIGUES RAMOS (71)98763-3467  

OCEANO EVENTOS EIRELI - ME EDMILSON SOUZA REIS (71)98899-7766  

CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS ME CARLOS HUMBERTO SOUZA REIS (71)99141-6547  

MLUX PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME MARCELO XAVIER DA CRUZ (71)3051-1008  

 


