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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 013/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00765.11.07.611.2017 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala da COMPEL da Prefeitura Municipal de Camaçari, 
situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a condução da Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e equipe de 
apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6828/2018, a sessão para dar prosseguimento à licitação na Modalidade Pregão n.º 013/2018, na forma 
Presencial, cujo objeto é o Registro de Preço para a contratação de serviços de Apoio, Organização de Eventos Institucionais do Município de Camaçari. A 
Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da sessão de reabertura do dia 09/02/2018:  
 
........................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 09/02/2018 .................................................................................................. 
 
(...) 
 
LOTE ÚNICO 
 
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$ 956.351,33), conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 10.520/2002, 
porém apenas 01 (uma) proposta está 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 
FLEX SONORIZAÇÃO - ME 869.410,30 S/LANCE S/NEGOCIAÇÃO 
LBX EVENTOS– EIRELLI EPP 1.478.674,00 S/LANCE  
OCEANO EVENTOS EIRELI - ME 1.578.180,00 S/LANCE  

AMS PRODUÇÕES – EIRELI – ME 1.581.690,10   

MLUX PRESTAÇÃO EIRELI - ME 1.907.250,00   

RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME 1.994.298,00   

REALCE PRODUÇÕES LTDA EPP 2.476.455,22   
 

A licitante FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME  ofertou o valor global de R$ 869.410,030 (oitocentos e sessenta e nove mil 
quatrocentos e dez reais e trinta centavos), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. Após análise da 
documentação a Pregoeira procedeu com a procedeu com a habilitação, por atender às exigências do edital, estando, portanto declarada vencedora para 
este lote. A Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 

Dada a palavra aos licitantes para fins de manifestar interesse quanto à interposição de recursos a representante da licitante RODRIGUES E EDINGTON 
LTDA ME, alega que “o valor dele está abaixo do estimado, o que caracteriza inexequível o preço, e o atestado que ele apresente o contrato no qual ele diz 

que forneceu”.  
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O representante da licitante LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP alega que “Em relação à empresa FLEX SONORIZAÇÃO, a empresa se 

manifesta, para que a Comissão analise que na proposta de preços falta o item 8.1, alínea “c” do edital, onde não consta na proposta de preços o prazo de 

validade, uma vez que isso é um item obrigatório. Solicita a desclassificação da proposta, e caso não seja acatado pela Comissão, seja verificada a 

composição de preços uma vez que a mesma beira o inexequível, que geralmente é estimado em 30% orçado pela Administração Pública”. 
Desde já, a Pregoeira informa que a licitante tem o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação do recurso, conforme o inciso XVIII do artigo 4º da Lei 
Federal 10.520/2002.  Os demais licitantes não manifestaram interesse quanto à interposição de recursos. 
 

(...) 
 
........................................................................................ FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 09/02/2018 .................................................................................................. 
 
 
Informamos que em tempo hábil, as licitantes RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME e LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP protocolaram as 

razões dos recursos na recepção da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP. Fica, desde já, concedido o prazo de 03 (três) dias úteis, para 

apresentação de contrarrazões aos recursos ora impetrados. 

 
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> 
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