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1ª ATA – SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL nº 080/2017 – COMPEL 
PROCESSO nº 00572.11.07.611.2017 

 

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 09:00 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/nº, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada 
a abertura Licitação na Modalidade Pregão nº 080/2017, na forma Presencial, cujo objeto é o Contratação de empresa especializada em realização de 
eventos para o Dia das Crianças a ser realizado no município de Camaçari – Bahia, sob a condução do Pregoeiro Manoel Alves Carneiro e Equipe de Apoio,  
que abaixo assinam, designadas pelo Decreto 6769/2017.=============================================================================================== 
 

Dentre as 39 (trinta e nove) empresas interessadas e que efetivamente acessaram o portal de compras e o Edital, somente 02 (duas) empresas que 
participaram deste certame e que se credenciaram, conforme relação / quadro demonstrativo  abaixo e seus respectivos representantes legais, sendo:  
 

001 – Oceano Produções e Eventos Ltda Representante legal – Sr. Edmilson Souza Reis – RG nº 0398988650 SSP-Ba 
002 – AMS – Produções e Eventos “Eirelli”  Representante legal – Sr. Alex Fabricio Ferreira Teotônio R$ nº 02633057981  SSP-Ba 
 

No horário previsto e estabelecido, o Pregoeiro e equipe, abriu a sessão solicitando às empresas a apresentação da Declaração de Atendimento às 
Condições de Habilitação, a Comprovação de Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa, Identificação e Credenciamento dos 
representantes das licitantes presentes e; logo de imediato, realizado o credenciamento, o Pregoeiro solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes nº 01 
- Proposta de Preços e nº 02 - Documentação de Habilitação. Dando sequência aos trabalhos, o Pregoeiro comunicou que os envelopes de Habilitação que 
foram rubricados pelos representantes legais, ficarão sob a guarda da Comissão até decisão final. O Pregoeiro e equipe, dando seguimento à sessão, fez a 
abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores por empresa, assim descrito abaixo:========================= 
 

 

Empresas / Licitantes                                           Registros de Preços                                     Valor  R$ 
001 – Oceano Produções e Eventos Ltda R$ 129.728,00 Desclassificada contendo erros 
002 – AMS – Produções e Eventos “Eirelli”  R$ 128.776,90 Desclassificada contendo erros 

 

Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, o Pregoeiro e equipe,  repassou as referidas propostas/documentos aos licitantes 
presentes, para fins de vistas e rubricas em todas suas folhas. E, logo a seguir, recolheu todas as propostas e seus anexos, o Pregoeiro e equipe decide 
neste exato momento, em sessão pública, analisar todas as propostas de preços das citadas empresas Após análise detalhada, a Comissão Permanente de 
Licitação, através do Pregoeiro,  detectou falhas/erros nas propostas de preços de ambas empresas, o que motivou a DESCLASSIFICAÇÃO das propostas 
das empresas Oceano Produções e Eventos Ltda e AMS – Produções e Eventos “Eirelli”,por apresentarem erros no subítem 02.1, ================ 
 

Diante dos fatos acima narrados, o Pregoeiro e Equipe, com base na Lei em vigor e nas regras Editalicias, decide neste momento, conceder às referidas 
empresas, o prazo de 03 (três) dias, para a apresentação de novas propostas de preços, corrigindo desta forma, os erros da proposta original; Após este 
momento, os representantes das empresas participantes do certame, comunicam ao Pregoeiro, propondo que ainda nesta data, 09/10/2017, no horário das 
10:30 hs. que este prazo seria o suficiente para o cumprimento das exigências. E, diante dos fatos, o Pregoeiro concorda, decidindo por suspender os 
trabalhos desta sessão às 09:40hs. aguardando o prazo acordado entre as partes.======================================================== 
 

No horário previsto, o Pregoeiro ao reabrir os trabalhos da sessão, nesta data 09/10/2017, às 10:30hs, prazo e horário, acordado entre as partes, o suficiente 
para o cumprimento das falhas Portanto, o Pregoeiro solicita das empresas Oceano Produções e Eventos Ltda e AMS – Produções e Eventos “Eirelli”, a 
entrega dos novos envelopes, contendo as citadas propostas já corrigidas; neste momento, os referidos envelopes foram abertos, apresentando os novos 
preços corrigidos, assim  descritos: 
 

001 – Oceano Produções e Eventos Ltda R$ 129.728,00 global 
002 – AMS – Produções e Eventos “Eirelli”  R$ 128.776,90 global 
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Fase seguinte, o Pregoeiro e equipe, efetuou nova análise em sessão pública, cujo resultado foi pela “APROVAÇÃO” de ambas propostas, agora condizentes 
com as regras editalicias. Transcorrida esta fase, a sessão teve sua continuidade, quando o Pregoeiro torna público que todas as propostas de preços foram 
analisadas e julgadas CLASSIFICADAS, portanto, todas aptas a prosseguirem as fases de lances, assim descrito======================================== 

 

PROPOSTA  DE  PREÇOS  e  a  FORMULAÇÃO  DOS  LANCES 
Rodada de lances para as empresas participantes 

Rodada de lances/empresas AMS – Produções e Eventos “Eirelli” Oceano Produções e Eventos Ltda 
Valor  Inicial    de R$ 128.776,90 R$ 129.728,00 
Preço  mantido  R$ 128.776,90 Sem lance 

 

FASE DE NEGOCIAÇÃO – após diálogo entre o Sr Pregoeiro, sua equipe de apoio e o representante da empresa AMS – Produções e Eventos “Eirelli” 
por ter ofertado o Menor Preço e mantido em R$ 128.776,90 o Sr. Pregoeiro, nesta mesma sessão, analisou e julgou os preços compatíveis e dentro dos 
parâmetros dos praticadas no mercado; portanto, aceitável para contratação. ============================================================= 

 

FASE DE ABERTURA E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - prosseguindo com a sessão, o Pregoeiro providenciou a abertura do envelope 
de “Habilitação” da licitante AMS – Produções e Eventos “Eirelli” para a confirmação de suas condições habilitatórias, que de imediato, nesta mesma 
sessão, fez a análise da referida documentação; ficando constatado o pleno atendimento às exigências editalicias, portanto, julgada e considerada 
HABILITADA no certame. Dando sequência aos trabalhos desta sessão, o Pregoeiro e equipe, declara a empresa AMS – Produções e Eventos “Eirelli”, 
como vencedora do referido Pregão e, neste mesmo instante, coloca à palavra disposição dos presentes para se manifestarem, caso queira interpor recurso.   
 

E, por não haver nenhuma manifestação d ‘e interposição de recurso, inclusive com a concordância de todos os presentes, o Pregoeiro adjudica o objeto 
licitado à empresa AMS – Produções e Eventos “Eirelli”, pelo valor global de R$ 128.776,90 e, para tanto, submete ao Exmº  Prefeito para decisão que 
julgar conveniente, inclusive homologando o objeto à  referida  empresa.================================================================================ 

 

 

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, o Pregoeiro deu por encerrada esta sessão, confeccionou a presente Ata, que vai assinada pela Comissão e demais presentes. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

 
Ana Paula Souza  

Silva 
Presidente/Apoio 

 
Manoel Alves  

Carneiro 
Pregoeiro 

 
Priscila Lins dos 

 Santos 
Apoio 

 
Aricele Guimarães Machado 

Oliveira 
Apoio 

 
Monique de Jesus 

Fonseca 
Apoio 

 
Licitantes Presentes: Representantes Fone: Assinaturas/Rubricas 

 
 

001 – Oceano Produções e Eventos Ltda Representante – Sr. Edmilson Souza Reis –  9  8899-7766  
 

002 – AMS – Produções e Eventos “Eirelli”  Representante– Sr. Alex Fabricio Ferreira 
Teotônio  

9  9103-9544  

 


