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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 
ATA DE REUNIÃO 

PREGÃO Nº 073/2016 (PRESENCIAL) – COMPEL 
PROCESSO Nº 00692.11.07.611.2016 

 
Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 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, Monique de 
Jesus Fonseca e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.524/2016, a sessão para dar seguimento em decorrência da 
apresentação de documento declinando da intenção do recurso manifestado na ata de sessão pública de abertura realizada em 21/09/2016,  
concernentes à 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. 
 
 
.................................................................. INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/09/2016.................................................................................. 

 (...)  
 
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 

 
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>. 
 
(...)  
  
.................................................................. FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 21/09/2016.................................................................................. 
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A Pregoeira iniciou a sessão informando aos membros/suplentes que na presente data ás 13h05min, a licitante LISBOA PRODUÇÕES E 
MARKETING LTDA – ME através do seu representante legal devidamente credenciado, protocolou na recepção da Coordenação de Material e 
Patrimônio, documento declinando do recurso manifestado na ata de sessão pública de abertura realizada em 21/09/2016, informando que “declina 

sobre a intenção de interposição de recurso referente ao Pregão Presencial (...), uma vez que o prazo para sua executabilidade se encontra 

comprometido para sustentação do feito, sabendo que o mesmo poderá acarretar prejuízos a esta estimada Secretaria”.  
 
Do exposto, a Pregoeira à luz dos elementos que integram o presente processo, de acordo com os critérios fixados no PREGÃO N.º 073/2016 
(Presencial) – COMPEL, nos termos da legislação em vigor e não havendo interposição de recurso, decidiu por adjudicar o objeto da licitação. 
 
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 ADJUDICADO 
02 REALCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 177.854,00 ADJUDICADO 

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


