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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

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

PROCESSO Nº 00765.11.07.611.2017 
 
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze 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, foi realizada sob a condução da 
Pregoeira, Wadna Cheile Melo Aragão e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pelo Decreto nº 6828/2018, a sessão de reabertura para dar 
prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes a 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 do dia 27/02/2018:  
 

................................................................................ INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 27/02/2018 ................................................................................. 
(...) 
 
A Pregoeira diligenciou no dia 22/02/2018, a empresa FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME para que apresentasse no prazo 
máximo de 02 (dois) dias úteis, planilha de composição de preços, decorrido o prazo a diligência não foi atendida. 
 
A Pregoeira e sua equipe de apoio, com fulcro na súmula 473 do STF, que diz que “a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”, e utilizando - se dos princípios que regem a Administração Pública e em especial o da 
Autotutela, decidiram rever seus atos e tornar sem efeito a declaração de vencedora do lote único da licitante FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E 
EVENTOS LTDA ME. 
 
Diante dos fatos, fica desde já marcado sessão de Reabertura para o dia 28/02/2018 as 14:00h para que se proceda negociação direta com o próximo 
colocado em preços. 
 
(...) 
................................................... FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 27/02/2018 E INICIO DA SESSÃO DO DIA 28/02/2018......................................... 
 

A Pregoeira informa que compareceram a esta sessão os representantes legais das empresas: 1. RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME (Representante 
legal: Marcia Rodrigues Nunes); 2. LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP (Representante legal: Luiz Soussa Barretto), já credenciados na sessão de 
Abertura. 
 

A empresa FLEX SONORIZAÇÃO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME, não apresentou planilha de composição de preços, não atendendo a diligência da 
Comissão.  
 

A Pregoeira partiu para negociação direta com o próximo classificado em preços a licitante LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP, sendo que foi dito 
que mantém o preço global ofertado de R$ 1.478.674,00 (Hum milhão quatrocentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e quatro reais), dentro do 
estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com a abertura do envelope n° 02 da 
licitante LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP, realizaram a conferência dos documentos apresentados em cópias simples com os originais 
fornecidos nesta sessão, bem como com a análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet. 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, foi dito que nada tinham a declarar. A Pregoeira adjudicou o objeto arrematado. 
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LOTE SITUAÇÃO DO LOTE SITUAÇÃO DA PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL CNPJ PERÍODO UND/PERIÓDO PREÇO GLOBAL (R$) 

ÚNICO 
ADJUDICADO 

PROMITENTE FORNECEDOR LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP 16.891.387/0001-53 1 ANO 1.478.674,00 

ADESÃO – Não houve adesão para este lote. 
  

 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDOR PREÇO DO LOTE (R$) SITUAÇÃO DO LOTE 

ÚNICO LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP 1.478.674,00 ADJUDICADO 
 
Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a assinatura da Ata de Registro de preços 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 para o lote 04. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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Licitantes presentes:  
 
 

EMPRESAS PARTICIPANTES REPRESENTANTES  TELEFONES ASSINATURAS 

RODRIGUES E EDINGTON LTDA ME MARCIA RODRIGUES NUNES (71)3621-1483  

LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELLI EPP LUIZ SOUSSA BARRETTO (71)3043-1332  

 


