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ATA DE ABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019 

 
Ao décimo oitavo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às 09h30min, a Pregoeira Monica Fabiane da Silva 
Sobrinho e a Equipe de Apoio, designados através da Portaria nº 297/2019 do Gabinete da Procuradora-Geral de Justiça 
do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), publicada no Diário da Justiça Eletrônico do TJ-Ba de 20/02/2019, 
reuniram-se em sessão pública ocorrida na sala 104 do edifício sede do MPBA, para a abertura da Licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2019, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento/locação de bens e prestação de 
serviços para realização de cursos e eventos, conforme edital e seus anexos.  A Licitação é regida pela Lei Estadual nº 
9.433/2005 e pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, sendo a apuração pelo MENOR PREÇO GLOBAL, 
consoante procedimento licitatório SIMP nº 003.0.12566/2019 de origem da CECOM do MPBA, autorizado pela SGA 
conforme parecer técnico-jurídico nº. 424/2019. O aviso de licitação foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico-TJ e no 
Jornal Tribuna da Bahia, ambos na edição de 20/05/2019, com divulgação no mural de avisos de licitação do MPBA e 
disponibilização do edital no portal eletrônico da Instituição.  
 
Realizado o credenciamento dos interessados e, ato contínuo, foi aberta a sessão pela Pregoeira, que fez a chamada dos 
representantes das empresas credenciadas. No seguimento, foram registrados na presente ata os dados relativos às 
licitantes presentes, conforme quadro:  
 

EMPRESA REPRESENTANTE SITUAÇÃO TRIBUTAÇÃO 

FORUM EVENTOS EIRELLI – CNPJ 
13.020.511/0001-17 KATIA LORENA LACERDA PRESENTE EPP 

RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING 
PROMOCIONAL - CNPJ 10.339.154/0001-66 

FRANCISCO GLEIDISON 
CHAVES MOTA PRESENTE EPP 

LISBOA CONSTRUCOES, ENTRETENIMENTOS E 
LOCACAO EIRELI – CNPJ 12.342.574/0001-27 

JOSÉ BERNANDES DE 
LISBOA JUNIOR PRESENTE EPP 

CENTRAL DE EVENTOS E TURISMO DA BAHIA 
LTDA EPP 

GILENO AUGUSTO DE 
OLIVEIRA CARVALHO PRESENTE EPP 

 
Os representantes procederam a entrega de todos os envelopes – habilitação e proposta de preços. Aberto o conteúdo 
dos envelopes de propostas de preços, a Pregoeira fez a análise de seu conteúdo, juntamente com a equipe de apoio. 
Após, as propostas foram entregues para vistas e rubricas dos representantes presentes. 
  
Como consequência da análise, a Pregoeira decidiu pela desclassificação da empresa Central de Eventos e Turismo da 
Bahia LTDA EPP., em razão de ter apresentado valor acima do orçado pela Administração no item 05 de sua proposta de 
preços, em atendimento ao item 21.4.3 do instrumento convocatório. Em razão da desclassificação, o representante legal 
da referida licitante solicitou a devolução do envelope de habilitação e se retirou da sessão. 
 
Estando as demais propostas de acordo com as exigências do edital, estas foram selecionadas e registradas no painel de 
apuração. A Pregoeira iniciou a disputa, conforme registro no quadro comparativo de preços anexo à essa Ata. Finalizada a 
disputa, foram registrados os lances ofertados, sendo os menores valores apresentados conforme se segue: 
 

LOTE ÚNICO 

ORDEM LICITANTE 
VALOR GLOBAL EM R$ 

INICIAL FINAL 

1ª FORUM EVENTOS EIRELLI – CNPJ 13.020.511/0001-17 555.386,51 430.000,00 

2ª RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING PROMOCIONAL - CNPJ 
10.339.154/0001-66 531.779,00 435.000,00 

3ª LISBOA CONSTRUCOES, ENTRETENIMENTOS E LOCACAO EIRELI – CNPJ 
12.342.574/0001-27 609.843,00 507.000,00 

 
O valor global da primeira empresa classificada foi considerado aceitável pelas áreas técnicas do MPBA, representadas na 
sessão pelas servidoras Liliane Noblat, do CEAF, e Cinthia Almeida, da CECOM/Cerimonial.  
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Ato contínuo, a Pregoeira analisou os documentos de habilitação da FORUM EVENTOS EIRELLI, CNPJ 13.020.511/0001-17, 
os quais foram apresentados de maneira regular em sua completude, inclusive no que tange aos atestados de qualificação 
técnica compatíveis com o objeto da licitação.  
 
Por tal razão, a Pregoeira constatou que a licitante classificada atendia as condições do edital e declarou HABILITADA e 
VENCEDORA do certame a referida empresa, e deliberou que a mesma traga, em até 1 (um) dia útil, a proposta 
readequada ao lance ofertado e conforme a Planilha de Cotação – ANEXO I do Edital.  
 
Por conseguinte, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto da licitação à FORUM EVENTOS EIRELLI, CNPJ 13.020.511/0001-17.  
 
Franqueada a palavra aos presentes, a empresa LISBOA CONSTRUCOES, ENTRETENIMENTOS E LOCACAO EIRELI, CNPJ 
12.342.574/0001-27, manifestou a intenção de interpor Recurso, sob o seguinte argumento: “a empresa manifesta a 
intenção de interposição de recurso, uma vez que o preços ofertado pela empresa FÓRUM ultrapassa o percentual de 
desconto de 70% (setenta por cento) do valor estimado, conforme previsão em edital no item 21.4.2”.  
A Pregoeira deliberou o prazo de 03 (três) dias úteis contados desta data (iniciando em 19/06/2019 e encerrando em 
26/06/2019), para apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao 
do término do prazo do recorrente (iniciando em 27/06/2019 e encerrando em 03/07/2019).  
 
Nada mais foi discutido. Lavrou-se a presente Ata, que foi lida e assinada pelos presentes. Salvador - Ba, 18 de junho de 
2019. 
 
 

 
__________________________ 

Monica Sobrinho 
Pregoeira 

 

 
__________________________ 

Christian Heberth 
Eq. Apoio 
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Liliane Noblat 
CEAF 

 
 

___________________________ 
Fernanda Valentim 

Eq. Apoio 
 

 
___________________________ 

Alvaro Medeiros Filho 
Eq. Apoio 

 

 
__________________________ 

Cinthia Almeida 
CECOM 

 
 

___________________________ 
Mariana Campos 

SGA/ATJ 
 

 
___________________________ 

Eduardo de Paula 
SGA/ATJ 

 

 

 
Empresa/Representante: 
 

EMPRESAS REPRESENTANTES ASSINATURA 

FORUM EVENTOS EIRELLI – CNPJ 
13.020.511/0001-17 KATIA LORENA LACERDA  

RADAR GESTAO DE NEGOCIOS E MARKETING 
PROMOCIONAL - CNPJ 10.339.154/0001-66 

FRANCISCO GLEIDISON 
CHAVES MOTA  

LISBOA CONSTRUCOES, ENTRETENIMENTOS E 
LOCACAO EIRELI – CNPJ 12.342.574/0001-27 

MARCELO DIAS COELHO DE 
LISBOA  

 


