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ATA DE ABERTURA 
PREGÃO Nº 102/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00444.11.07.611.2018 
 
Aos vinte e oito 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 Licitação na Modalidade Pregão n.º 102/2018, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 
de organização e produção de eventos, para realizar a "II Edição do Concurso Cultural Fotografe Camaçari", um projeto inserido no programa "Cultura 
Todo Dia - Camaçari nos Trilhos da Memória", que tem como objetivo principal garantir a memória e a identidade coletiva do povo camaçariense, através 
de ações voltadas para preservação do patrimônio material e imaterial de Camaçari, sob a condução da Pregoeira Priscila Lins dos Santos e Equipe de Apoio 
que abaixo assinam designadas pelo Decreto 6.873/2018. 01 (uma) empresa compareceu 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. Em seguida solicitou ao licitante a entrega do 
envelope n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. A Pregoeira comunicou que o envelope cuja empresa teve proposta 
classificada, ficará 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 o 
seguinte valor: 
 

LICITANTE 
PROPOSTAS DE PREÇOS (R$)  

LOTE ÚNICO 

AMS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME 70.229,20 
 
A licitante AMS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME ofertou o menor preço global de R$ 70.229,20 (setenta mil duzentos e vinte e nove reais e vinte 
centavos). A Pregoeira procedeu com negociação direta e pelo representante legal da licitante foi dito que iria reduzir seu valor para R$ 70.200,00 (setenta 
mil e duzentos reais), sendo aceito por estar dentro do estimado pela Administração, sendo, portanto, a arrematadora do lote. A Pregoeira e sua equipe de 
apoio procederam com análise e conferencia das autenticidades dos documentos emitidos via internet e também dos documentos 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. Como não houve recurso a ser julgado a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço global arrematado.  
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

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

ÚNICO AMS PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI – ME 70.200,00 ADJUDICADO 
 
A Pregoeira comunicou que a licitante cuja proposta foi adjudicada e ofertou preço na disputa, deverá apresentar proposta reformulada no prazo de 24h, 
contadas do encerramento desta sessão (10h). 
 
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>. 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
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Dessa forma, A Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
Presidente em Exercício/ Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Pregoeira 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Apoio 

Vagner Julio da Cunha 
Apoio 

 
Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE  TELEFONE ASSINATURA 

AMS PRODUÇÕES E EVENTOS – EIRELI – ME ALEX FABRICIO FERREIRA TEOTONIO (71)99103-9544  
 
 
 


