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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 092/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00499.11.07.611.2018 
 
Aos treze dias do mês de junho 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 092/2018, na forma Presencial, cujo objeto é Cessão de uso de Área Pública para instalação e exploração de camarote privado 
durante o evento do Camaforró 2018, com aporte financeiro em favor do Município e cessão de 15% de sua capacidade para o executivo atendimento e a 
imprensa local, sob a condução da Pregoeira, Aline Oliveira da Silva Almeida e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto 6873/2018. 
Duas (02) 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 e identificação e 
credenciamento dos representantes das licitantes presentes. A Pregoeira descredenciou o preposto da SOUL EVENTOS LTDA – EPP por não apresentar 
documento de identidade do sócio que o designou. Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - 
Documentação de Habilitação. A Pregoeira comunicou que os envelopes cujas empresas tiverem 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. Se as licitantes que não resgatá-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os mesmos serão destruídos. A 
Pregoeira, dando seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores: 
 

LICITANTE 
PROPOSTA DE PREÇO (R$) 

 LOTE 01 

FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA - ME 

31.600,00 

SOUL EVENTOS LTDA - EPP 31.600,00 
 
Avaliando o conteúdo das propostas e os valores apresentados, deliberou a Pregoeira por encaminhar as propostas aos licitantes presentes, para fins de 
vistas e rubrica.  

 
LOTE 01 
 

As licitantes  FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME e SOUL EVENTOS LTDA – EPP ofertaram o mesmo valor global para o Lote, 
por isso não será necessário o sorteio para quem vai ofertar o lance primeiro, pois a licitante SOUL EVENTOS LTDA – EPP encontra-se descredenciada. 
 
 

EMPRESAS 
PROPOSTA 
DE PREÇO 

(R$) 

LANCES 
(R$) 

NEGOCIAÇÃO 
(R$) 

1ª 
RODADA 

1ª RODADA 

FLEX SONORIZAÇÃO 
LTDA - ME 

31.600,00 31.700,00 S/NEGOCIAÇÃO 

SOUL EVENTOS LTDA 
- EPP 

31.600,00   

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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A licitante FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME ofertou o valor global de R$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais), acima 
do valor mínimo previsto no Edital e estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. 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. A Pregoeira 
adjudicou o objeto pelo preço global arrematado. 
  
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR 
PREÇO UNITÁRIO DO 

LOTE (R$) 
SITUAÇÃO DO LOTE 

01 FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME 31.700,00 ADJUDICADO 
 
A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preços na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão (10h). 
 
O envelope n.º 02 que não foi aberto ficará 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, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 
 

 

 
Ana Paula Souza Silva 

Presidente/Apoio 

 
 

 
Aline Oliveira da Silva Almeida 

Pregoeira 

 
 
 

Wadna Cheile Melo Aragão 
Apoio 

 
 

 
Ana Carolina Iglesias de S. R. 

Santana 
Apoio 

 
 

 
Vagner Júlio da Cunha 

Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE/MAIL ASSINATURA 
FLEX SONORIZAÇÃO, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - 
ME 

FABRIZIO RODRIGUES RAMOS (71) 98763-3467  

SOUL EVENTOS LTDA - EPP JANE MILENA PEREIRA DE SOUZA (71) 98621-9409 DESCREDENCIADA 

 


