ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ATA DE ABERTURA
PREGÃO Nº 001/2022 (PRESENCIAL) – COPEL
PROCESSO Nº 005/2022
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na Sala de Reunião da Câmara Municipal de Camaçari – CMC,
situado na a Sede da Câmara Municipal de Camaçari, situada na Rua de contorno do centro cultural, s/n, Centro, Camaçari – Bahia, foi realizada a abertura
da Licitação na Modalidade Pregão n.º 001/2022, na forma Presencial, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de implantação e operação de sistema de comunicação, compreendendo a execução das atividades técnicas e operacionais, incluindo o fornecimento de
equipamento à TV CÂMARA, EM SINAL DIGITAL, da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARÍ – CMC, segundo as especificações técnicas apresentadas no
Termo de Referência e no Edital, sob a condução do Pregoeiro, Fabson de Freitas de Assis e Equipe de Apoio que abaixo assinam, designados pela Portaria
028/2022. 04 (quatro) empresas compareceram ao certame. O Pregoeiro 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 a documentação de credenciamento dos
representantes das licitantes presentes.
Ato contínuo, se manifestou a empresa GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI em face da empresa MULTI EVENTOS LTDA, que alegou
o não atendimento desta última ao que requisita taxativamente o Item 4.9 e 5.1 do Edital.
O Pregoeiro ofertou a palavra para empresa MULTI EVENTOS LTDA, que em réplica às manifestações contrárias, assegurou que as condições de
atendimento ao objeto licitado devem ser na fase de habilitação.
Requisitou a palavra a empresa NVP PRODUÇÕES ARTISTISCAS E PUBLICITÁRIAS LTDA, questionando que a empresa MULTI EVENTOS LTDA não
atende o item 4.9 e 5.1 sobre condições de participação.
Neste contexto, e após análise criteriosa do Pregoeiro e a sua equipe de Apoio, observou-se de fato que a empresa MULTI EVENTOS LTDA não detém no
CNAE bem como no contrato social ramo de atividade condizente com o objeto da licitação, nem sequer semelhança com o objeto do serviço licitado de
caráter especializado para produção de vídeos e operacionalização de programas de televisão, ficando impedida de participar do certame, se vinculando ao
que dispõe o instrumento convocatório.
Foram credenciadas as empresas GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI, BULB PRODUTORA LTDA e a NVP PRODUÇÕES
ARTISTISCAS E PUBLICITÁRIAS LTDA.
Em seguida solicitou aos licitantes a entrega dos envelopes n.º 01 - Proposta de Preços e n.º 02 - Documentação de Habilitação. O Pregoeiro, dando
seguimento à sessão, solicitou abertura dos Envelopes nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS, apresentando os seguintes valores:
LICITANTE
NVP PRODUÇÕES ARTISTISCAS E PUBLICITÁRIAS LTDA
BULB PRODUTORA LTDA
GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI
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PROPOSTA DE PREÇO
(R$)01
LOTE
R$ 3.478.180,00
R$ 4.214.500,00
R$ 4.282.000,00

Analisado o conteúdo das propostas e os valores apresentados, disponibilizou o Pregoeiro as propostas aos licitantes presentes, para fins de vistas e rubrica.
Para cumprimento do que dispõe o ITEM 1 do Anexo II do Edital, enquanto ao Diagrama elaborado pelas licitantes e vinculado às Propostas de Preços
apresentadas, como critério taxativo no instrumento convocatório para aceitação das Propostas. O Pregoeiro suspende a licitação em curso para análise
interna pelo setor competente sobre o instrumento supracitado.
Esta Ata será disponibilizada no Portal da Transparência da Câmara de Camaçari (https://transparencia.cmcamacari.ba.gov.br), na mesma página onde se
deu o aviso, assim como a data de reabertura deste certame para prosseguimento das fases posteriores.
Dessa forma, o Pregoeiro suspendeu a sessão. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL

Fabson de Freitas de Assis
Pregoeiro

Cássio Daniel de Brito Leal
Apoio

Aloísio Ribeiro Queiroz Junior
Apoio

Licitantes presentes:
EMPRESA

REPRESENTANTE

TELEFONE

GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI

IGOR
OLIVEIRA
CARVALHO

BULB PRODUTORA LTDA

IAGO SARMENTO NUNO

(71) 991426023

NVP PRODUÇÕES ARTISTISCAS E PUBLICITÁRIAS LTDA

IVONEI DA SILVA NEVES

(71) 996338200
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DE

(71) 993023435

ASSINATURA

