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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 073/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00692.11.07.611.2016 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 073/2016, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação empresa especializada na 
prestação de serviço de produção e organização de eventos para fazer a logística de grupos culturais, palestrantes, artistas e outros para o 
V FESTIVAL DE CULTURA E ARTE a realizar-se de 22 a 28 de setembro 2016, na sede e nas localidades de Arembepe, Abrantes, Barra do 
Pojuca, Cordoaria e Santo Antônio em Camaçari-Bahia, sob a condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e equipe de epoio que abaixo 
assinam, designadas pelo Decreto 6.524/2016. Seis (06) 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 empresa OUR PUBLICIDADE 
PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME não apresentou a Declaração de Atendimento ás Condições de Habilitação, a Pregoeira 
solicitou que o representante preenchesse de próprio punho a referida declaração. 
  
As empresas: 1. PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP; 2. LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA – ME; 3. D`LIGHT 
EMPREENDIMENTOS LTDA; 4. OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME; 5. MLUX EVENTOS EIRELI – 
ME; 6. REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, declararam estar enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus 
ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.  
 
Em seguida solicitou ao licitante a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. 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 LOTE 02 
LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME 46.400,00 138.370,00 
PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP 87.733,31 179.204,00 
D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA 46.800,00 139.410,00 
OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME 87.733,31 179.204,00 
MLUX EVENTOS EIRELI - ME 59.500,00 133.970,00 
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 87.133,31 177.854,00 

 
A Pregoeira solicitou a representante da empresa OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME, que corrigisse 
os erros materiais irrelevantes. Todas as propostas foram aprovadas, por atender as exigências do edital. Em seguida, deliberou a Pregoeira em 
informar os valores apresentados e por encaminhar as propostas aos licitantes para vista e rubrica. 
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LOTE 01 
 
Antes de iniciar a etapa de lances a Pregoeira, realizou sorteio com as licitantes PENSA PROMOÇÕES e OUR PUBLICIDADE para que se 
identifique a licitante que primeiro poderá apresentar melhor oferta, conforme tabela abaixo. 
  
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 à menor proposta apresentada no caso desse lote até R$ 51.040,00, conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, porém apenas duas proposta estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o 
máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA DE  

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA NEGOCIAÇÃO 
LISBOA PRODUÇÕES 46.400,00 46.200,00 46.100,00 S/NEGOCIAÇÃO 
D`LIGHT EMPREENDIMENTOS  46.800,00 46.300,00 46.150,00 S/LANCE 
MLUX EVENTOS  59.500,00 S/LANCE S/LANCE S/LANCE 
REALCE PRODUÇÕES 87.133,31    
OUR PUBLICIDADE  87.733,31    
PENSA PROMOÇÕES 87.733,31    

 
A licitante LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 46.100,00 (quarenta e seis mil e cem 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 abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades dos 
documentos emitidos via internet e dos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais, verificaram que a licitante apresentou 
contrato de prestação de serviços sem o registro em cartório, descumprindo o subitem  9.2.3, alínea “b.3”. A Pregoeira e equipe de apoio decidiram 
pela inabilitação da licitante LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA – ME. Em seguida, deliberou a Pregoeira por encaminhar os documentos 
de habilitação aos licitantes para vista e rubrica. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira e equipe de apoio passou a abertura do envelope n.º 02 – documentos de habilitação da licitante D`LIGHT 
EMPREENDIMENTOS LTDA, segunda classificada no certame. A licitante D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA ofertou o menor preço global de 
R$ 46.150,00 (quarenta e seis mil cento e cinqüenta 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 abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, 
após análise verificaram que a licitante nas certidões (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
estava válida até 14/01/2013;  Prova de regularidade com as fazendas municipal e estadual, válida até 01/09/2011 e 17/09/2012, respectivamente), as 
demais certidões (Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito/CND, Prova 
de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180) não foram apresentadas. Além 
destes, não foram atendidas as exigências constantes nos subitens 9.2.3, e no subitem 9.2.4 alínea “a”, estando portanto, inabilitada. Em seguida, 
deliberou a Pregoeira por encaminhar os documentos de habilita aos licitantes para vista e rubrica. 
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A Pregoeira e equipe de apoio passou a abertura do envelope n.º 02 – documentos de habilitação da licitante MLUX EVENTOS EIRELI - ME, terceira 
classificada no certame. A licitante MLUX EVENTOS EIRELI - ME, ofertou o menor preço global de R$ 59.500,00 (cinqüenta e nove mil e 
quinhentos 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 abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades 
dos documentos emitidos via internet , verificaram que a licitante não apresentou as seguintes certidões (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Falência, 
Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica), descumprindo os subitens 9.2.2 alínea “a” e “c” e o 
subitem 9.2.4 alínea “a”. Salientamos que a referida licitante também apresentou o atestado de qualificação técnica, bem como o RCA em cópias 
simples. A Pregoeira e equipe de apoio decidiram pela inabilitação da licitante MLUX EVENTOS EIRELI – ME. Em seguida, deliberou a Pregoeira 
por encaminhar os documentos de habilita aos licitantes para vista e rubrica. 
 
Ato contínuo A Pregoeira e equipe de apoio passou a abertura do envelope n.º 02 – documentos de habilitação da licitante REALCE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA, quarta classificada no certame. A licitante REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, ofertou o menor preço global de R$ 
87.133,31 (oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos), 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 abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e dos apresentados em cópia 
simples com os seus respectivos originais, após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Em seguida, deliberou a Pregoeira por encaminhar os documentos de habilita aos 
licitantes para vista e rubrica. 
 
Dada a palavra aos licitantes para fins de interposição de recurso, o representante da empresa LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA – ME 

alega que “uma vez que o pregão presencial 073/2016, no item 9.2.3, subitem (a, b, e c), entre as exigências preconizadas ressalta o registro 

no CRA – Conselho Regional de Administração (autarquia federal), sendo a exigência do mesmo para registro e vinculação do profissional 

a este, o contrato de prestação de serviço”.  
 

LOTE 02 
 
Antes de iniciar a etapa de lances a Pregoeira, realizou sorteio com as licitantes PENSA PROMOÇÕES e OUR PUBLICIDADE para que se identifique 
a licitante que primeiro poderá apresentar melhor oferta, conforme tabela abaixo. 
 
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$ 147.367,00, conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, porém apenas duas proposta estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o 
máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
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EMPRESA 
PROPOSTA DE  

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

1ª RODADA NEGOCIAÇÃO 
MLUX EVENTOS 133.970,00 AUSENTE AUSENTE 
LISBOA PRODUÇÕES 138.370,00 133.900,00 S/NEGOCIAÇÃO 
D`LIGHT EMPREENDIMENTOS  139.410,00 S/LANCE S/LANCE 
REALCE PRODUÇÕES 177.854,00   
OUR PUBLICIDADE  179.204,00   
PENSA PROMOÇÕES 179.204,00   

 
A licitante LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 133.900,00 (cento e trinta e três mil e 
novecentos reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Todavia, a 
referida licitante encontra – se inabilitada no certame, conforme informações registradas no LOTE 01. 
 
Ato contínuo a Pregoeira passou a arrematação do lote 02, para a segunda colocada MLUX EVENTOS EIRELI – ME, apresentando o valor R$ 
133.970,00 (cento e trinta e três mil novecentos e setenta reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta. Todavia, 
a referida licitante encontra – se inabilitada no certame, conforme informações registradas no LOTE 01. Em seguida, a Pregoeira passou a 
arrematação do lote 02, para a terceira colocada D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentando o valor R$ 139.410,00 (cento e trinta nove 
mil  quatrocentos e dez reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta. Todavia, a referida licitante encontra – se 
inabilitada no certame, conforme informações registradas no LOTE 01. 
 
A arrematação do lote passou para quarta colocada, REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, ofertou o menor preço global de R$ 177.854,00 
(cento e setenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do 
lote. A Pregoeira classificou a proposta. A licitante REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, já se encontra habilitada no lote 01, sendo portanto 
vencedora do lote 02. Dada a palavra aos licitantes para fins de interposição de recurso, o representante da empresa LISBOA PRODUÇÕES E 
MARKETING LTDA – ME alega que “uma vez que o pregão presencial 073/2016, no item 9.2.3, subitem (a, b, e c), entre as exigências 

preconizadas ressalta o registro no CRA – Conselho Regional de Administração (autarquia federal), sendo a exigência do mesmo para 

registro e vinculação do profissional a este, o contrato de prestação de serviço”.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 
 DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO 
 LOTE 

01 REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 87.133,31 PRAZO RECURSAL 
02 REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 177.854,00 PRAZO RECURSAL 
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Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora. Dessa forma, a 
Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
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>. 
  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula 
 Souza Silva 

Presidente /Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 
Pregoeira 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

Marcelo Guimarães 
Gomes de Sousa 

Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

Gleidson dos Santos  
Nascimento 

Apoio 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME JOSÉ BERNARDES DE LISBOA JUNIOR (071)3288-4981  

PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP PENELOPE LACERDA FARIA GIRIO (071)3344-3682 AUSENTOU - SE 

D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA JOÃO GABRIEL EVANGELISTA PONTES (071)4103-2833  

OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME HELBERT LENON ROSAS DE AGUIAR (071) 99637-0636  

MLUX EVENTOS EIRELI - ME MARCELO XAVIER DA CRUZ (071)99100-6625 AUSENTOU - SE 

REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ZOLAQUIO DA SILVEIRA BITENCOURT FILHO (071)3024-0040  
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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 073/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00692.11.07.611.2016 
 
Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 073/2016, na forma Presencial, cujo objeto é a contratação empresa especializada na 
prestação de serviço de produção e organização de eventos para fazer a logística de grupos culturais, palestrantes, artistas e outros para o 
V FESTIVAL DE CULTURA E ARTE a realizar-se de 22 a 28 de setembro 2016, na sede e nas localidades de Arembepe, Abrantes, Barra do 
Pojuca, Cordoaria e Santo Antônio em Camaçari-Bahia, sob a condução da Pregoeira Monique de Jesus Fonseca e equipe de epoio que abaixo 
assinam, designadas pelo Decreto 6.524/2016. Seis (06) 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 empresa OUR PUBLICIDADE 
PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME não apresentou a Declaração de Atendimento ás Condições de Habilitação, a Pregoeira 
solicitou que o representante preenchesse de próprio punho a referida declaração. 
  
As empresas: 1. PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – EPP; 2. LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA – ME; 3. D`LIGHT 
EMPREENDIMENTOS LTDA; 4. OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME; 5. MLUX EVENTOS EIRELI – 
ME; 6. REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, declararam estar enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, fazendo jus 
ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações posteriores.  
 
Em seguida solicitou ao licitante a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. 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 LOTE 02 
LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME 46.400,00 138.370,00 
PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP 87.733,31 179.204,00 
D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA 46.800,00 139.410,00 
OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME 87.733,31 179.204,00 
MLUX EVENTOS EIRELI - ME 59.500,00 133.970,00 
REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 87.133,31 177.854,00 

 
A Pregoeira solicitou a representante da empresa OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME, que corrigisse 
os erros materiais irrelevantes. Todas as propostas foram aprovadas, por atender as exigências do edital. Em seguida, deliberou a Pregoeira em 
informar os valores apresentados e por encaminhar as propostas aos licitantes para vista e rubrica. 
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LOTE 01 
 
Antes de iniciar a etapa de lances a Pregoeira, realizou sorteio com as licitantes PENSA PROMOÇÕES e OUR PUBLICIDADE para que se 
identifique a licitante que primeiro poderá apresentar melhor oferta, conforme tabela abaixo. 
  
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 à menor proposta apresentada no caso desse lote até R$ 51.040,00, conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, porém apenas duas proposta estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o 
máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
 

EMPRESA 
PROPOSTA DE  

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

1ª RODADA 2ª RODADA NEGOCIAÇÃO 
LISBOA PRODUÇÕES 46.400,00 46.200,00 46.100,00 S/NEGOCIAÇÃO 
D`LIGHT EMPREENDIMENTOS  46.800,00 46.300,00 46.150,00 S/LANCE 
MLUX EVENTOS  59.500,00 S/LANCE S/LANCE S/LANCE 
REALCE PRODUÇÕES 87.133,31    
OUR PUBLICIDADE  87.733,31    
PENSA PROMOÇÕES 87.733,31    

 
A licitante LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 46.100,00 (quarenta e seis mil e cem 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 abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades dos 
documentos emitidos via internet e dos apresentados em cópia simples com os seus respectivos originais, verificaram que a licitante apresentou 
contrato de prestação de serviços sem o registro em cartório, descumprindo o subitem  9.2.3, alínea “b.3”. A Pregoeira e equipe de apoio decidiram 
pela inabilitação da licitante LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA – ME. Em seguida, deliberou a Pregoeira por encaminhar os documentos 
de habilitação aos licitantes para vista e rubrica. 
 
Ato contínuo, a Pregoeira e equipe de apoio passou a abertura do envelope n.º 02 – documentos de habilitação da licitante D`LIGHT 
EMPREENDIMENTOS LTDA, segunda classificada no certame. A licitante D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA ofertou o menor preço global de 
R$ 46.150,00 (quarenta e seis mil cento e cinqüenta 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 abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, 
após análise verificaram que a licitante nas certidões (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, 
estava válida até 14/01/2013;  Prova de regularidade com as fazendas municipal e estadual, válida até 01/09/2011 e 17/09/2012, respectivamente), as 
demais certidões (Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito/CND, Prova 
de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com prazo de validade de 180) não foram apresentadas. Além 
destes, não foram atendidas as exigências constantes nos subitens 9.2.3, e no subitem 9.2.4 alínea “a”, estando portanto, inabilitada. Em seguida, 
deliberou a Pregoeira por encaminhar os documentos de habilita aos licitantes para vista e rubrica. 
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A Pregoeira e equipe de apoio passou a abertura do envelope n.º 02 – documentos de habilitação da licitante MLUX EVENTOS EIRELI - ME, terceira 
classificada no certame. A licitante MLUX EVENTOS EIRELI - ME, ofertou o menor preço global de R$ 59.500,00 (cinqüenta e nove mil e 
quinhentos 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 abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades 
dos documentos emitidos via internet , verificaram que a licitante não apresentou as seguintes certidões (Certidão Conjunta Negativa de Débitos, 
relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), Certidão Negativa de Falência, 
Concordata e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica), descumprindo os subitens 9.2.2 alínea “a” e “c” e o 
subitem 9.2.4 alínea “a”. Salientamos que a referida licitante também apresentou o atestado de qualificação técnica, bem como o RCA em cópias 
simples. A Pregoeira e equipe de apoio decidiram pela inabilitação da licitante MLUX EVENTOS EIRELI – ME. Em seguida, deliberou a Pregoeira 
por encaminhar os documentos de habilita aos licitantes para vista e rubrica. 
 
Ato contínuo A Pregoeira e equipe de apoio passou a abertura do envelope n.º 02 – documentos de habilitação da licitante REALCE PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA, quarta classificada no certame. A licitante REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, ofertou o menor preço global de R$ 
87.133,31 (oitenta e sete mil cento e trinta e três reais e trinta e um centavos), 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 abertura do envelope contendo os 
documentos de habilitação, e após análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e dos apresentados em cópia 
simples com os seus respectivos originais, após análise da documentação a Pregoeira procedeu com a habilitação, por atender às exigências do 
edital, estando, portanto declarada vencedora para este lote. Em seguida, deliberou a Pregoeira por encaminhar os documentos de habilita aos 
licitantes para vista e rubrica. 
 
Dada a palavra aos licitantes para fins de interposição de recurso, o representante da empresa LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA – ME 

alega que “uma vez que o pregão presencial 073/2016, no item 9.2.3, subitem (a, b, e c), entre as exigências preconizadas ressalta o registro 

no CRA – Conselho Regional de Administração (autarquia federal), sendo a exigência do mesmo para registro e vinculação do profissional 

a este, o contrato de prestação de serviço”.  
 

LOTE 02 
 
Antes de iniciar a etapa de lances a Pregoeira, realizou sorteio com as licitantes PENSA PROMOÇÕES e OUR PUBLICIDADE para que se identifique 
a licitante que primeiro poderá apresentar melhor oferta, conforme tabela abaixo. 
 
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$ 147.367,00, conforme inciso VIII do art. 4 da Lei Federal n.º 
10.520/2002, porém apenas duas proposta estão dentro desse limite, sendo assim a Pregoeira classificou as melhores propostas subseqüentes até o 
máximo de 3 (três) conforme IX do art. 4 da mesma doutrina legal: 
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EMPRESA 
PROPOSTA DE  

PREÇO (R$) 
LANCES (R$) 

1ª RODADA NEGOCIAÇÃO 
MLUX EVENTOS 133.970,00 AUSENTE AUSENTE 
LISBOA PRODUÇÕES 138.370,00 133.900,00 S/NEGOCIAÇÃO 
D`LIGHT EMPREENDIMENTOS  139.410,00 S/LANCE S/LANCE 
REALCE PRODUÇÕES 177.854,00   
OUR PUBLICIDADE  179.204,00   
PENSA PROMOÇÕES 179.204,00   

 
A licitante LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME ofertou o menor preço global de R$ 133.900,00 (cento e trinta e três mil e 
novecentos reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira classificou a proposta. Todavia, a 
referida licitante encontra – se inabilitada no certame, conforme informações registradas no LOTE 01. 
 
Ato contínuo a Pregoeira passou a arrematação do lote 02, para a segunda colocada MLUX EVENTOS EIRELI – ME, apresentando o valor R$ 
133.970,00 (cento e trinta e três mil novecentos e setenta reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta. Todavia, 
a referida licitante encontra – se inabilitada no certame, conforme informações registradas no LOTE 01. Em seguida, a Pregoeira passou a 
arrematação do lote 02, para a terceira colocada D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA, apresentando o valor R$ 139.410,00 (cento e trinta nove 
mil  quatrocentos e dez reais), dentro do estimado pela Administração. A Pregoeira classificou a proposta. Todavia, a referida licitante encontra – se 
inabilitada no certame, conforme informações registradas no LOTE 01. 
 
A arrematação do lote passou para quarta colocada, REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, ofertou o menor preço global de R$ 177.854,00 
(cento e setenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais), dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do 
lote. A Pregoeira classificou a proposta. A licitante REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, já se encontra habilitada no lote 01, sendo portanto 
vencedora do lote 02. Dada a palavra aos licitantes para fins de interposição de recurso, o representante da empresa LISBOA PRODUÇÕES E 
MARKETING LTDA – ME alega que “uma vez que o pregão presencial 073/2016, no item 9.2.3, subitem (a, b, e c), entre as exigências 

preconizadas ressalta o registro no CRA – Conselho Regional de Administração (autarquia federal), sendo a exigência do mesmo para 

registro e vinculação do profissional a este, o contrato de prestação de serviço”.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTES VENCEDOR 
PREÇO GLOBAL 
 DO LOTE (R$) 

SITUAÇÃO DO 
 LOTE 

01 REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 87.133,31 PRAZO RECURSAL 
02 REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 177.854,00 PRAZO RECURSAL 
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Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura do Contrato pela licitante vencedora. Dessa forma, a 
Pregoeira encerrou os trabalhos, em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 
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>. 
  

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula 
 Souza Silva 

Presidente /Apoio 

Monique de Jesus 
Fonseca 
Pregoeira 

Aline Oliveira da Silva 
Almeida 
Apoio 

Marcelo Guimarães 
Gomes de Sousa 

Apoio 

Priscila Lins dos 
Santos 
Apoio 

Vagner Júlio da 
Cunha 
Apoio 

Gleidson dos Santos  
Nascimento 

Apoio 
 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

LISBOA PRODUÇÕES E MARKETING LTDA - ME JOSÉ BERNARDES DE LISBOA JUNIOR (071)3288-4981  

PENSA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP PENELOPE LACERDA FARIA GIRIO (071)3344-3682 AUSENTOU - SE 

D`LIGHT EMPREENDIMENTOS LTDA JOÃO GABRIEL EVANGELISTA PONTES (071)4103-2833  

OUR PUBLICIDADE PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTISITICAS LTDA – ME HELBERT LENON ROSAS DE AGUIAR (071) 99637-0636  

MLUX EVENTOS EIRELI - ME MARCELO XAVIER DA CRUZ (071)99100-6625 AUSENTOU - SE 

REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ZOLAQUIO DA SILVEIRA BITENCOURT FILHO (071)3024-0040  

 


