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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 076/2018 – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada nos serviços de divulgação por meio 
de carro de som para atender a demanda das diversas 
unidades administrativas do município de Amargosa-BA, 
mediante Sistema de Registro de Preços. 
 

Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira 

Bárbara Maria Barbosa Costa e Luís Henrique Andrade Paula, membro da equipe de apoio, 

nomeados pelo Decreto n° 039/2018, para realização do recebimento e abertura dos envelopes 

contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em 

participar do Pregão Presencial nº 032/2018, cujo objeto constitui a Contratação de empresa 

especializada nos serviços de divulgação por meio de carro de som para atender a demanda das 

diversas unidades administrativas do município de Amargosa-BA, mediante Sistema de Registro de 

Preços. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Município de 

Amargosa no dia 06/09/2018 (edição 2584) e publicado o aviso no D.O.M. do mesmo dia e que não 

houve registro de impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu início ao certame 

solicitando aos licitantes que entregassem os documentos para o credenciamento, bem como os 

envelopes de proposta e habilitação de participação no Pregão. Registrou-se a presença da Empresa: 

 
EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

C A G SAMPAIO SONORIZAÇÃO - 
ME 

08.252.040/0001-32 
CARLOS ALBERTO GARCIA SAMPAIO 

150.244.498-43 

MENEZES MÁQUINA E 
EQUIPAMENTOS LTDA - ME 

04.417.067/0001-87 
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FONSECA 

514.151.515-04 

 

Houve análise e assinatura dos documentos de credenciamento, que foram achados conforme edital. 
Ato contínuo passou-se a abertura do envelope de proposta de preços, conforme tabela abaixo:   
 

 (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ SITUAÇÃO 

C A G SAMPAIO SONORIZAÇÃO - ME 32.500,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

MENEZES MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 60.000,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

 

Passando à disputa, os Representantes das Empresas ofertaram seus lances.  
A Empresa MENEZES MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA – ME registrou o preço de R$50.000,00.  
Dito isto, passou à negociação direta com a empresa C A G SAMPAIO SONORIZAÇÃO - ME. O 
representante alegou que a cotação realizada por ele, em 08 de agosto de 2018, no valor de 
R$22.500,00, na descrição do objeto não incluía o serviço de carro de som nas zonas urbana e rural, 
de modo que não poderá cobrir o valor da cotação, uma vez que o objeto do termo de referência do 
edital publicado não incluía tais localidades de modo específico. Ainda, assim, a Pregoeira solicitou 
redução do valor, e o Representante apresentou um preço de R$30.000,00, não sendo declarado 
vencedor, passando, porém, para a abertura da habilitação, aguardando o posicionamento jurídico 
para declarar vencedor e adjudicar o objeto.  
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Foi aberta a documentação da empresa C A G SAMPAIO SONORIZAÇÃO - ME para fins de habilitação.  
Após isso foi indagado dos presentes se havia algum questionamento com relação à documentação 
analisada, não havendo nenhum a ser feito. Desse modo, foi declarada habilitada a empresa C A G 
SAMPAIO SONORIZAÇÃO – ME. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de 

Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente.  

 
 

 
BÁRBARA MARIA BARBOSA COSTA 

PREGOEIRA 
 

 
LUIS HENRIQUE ANDRADE PAULA 

EQUIPE DE APOIO 
 

 
C A G SAMPAIO SONORIZAÇÃO – ME 
CARLOS ALBERTO GARCIA SAMPAIO 

150.244.498-43 
 
 

MENEZES MÁQUINA E EQUIPAMENTOS LTDA – ME 
JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS FONSECA 

514.151.515-04 
 


