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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 
PROPOSTAS DE PREÇOS – CARTA CONVITE Nº 003/2013 - 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2013 – OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços 
de produção para o São João de Amargosa a ser realizado de 19 a 
24 de junho de 2013. 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e treze, às dezesseis horas reuniram-se a 
Presidente da Comissão de Licitação CARLA SOUZA OLIVEIRA e Membros formada por 
LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO e SILAS AUGUSTO SANTOS MOURA, nomeados 
pela Portaria nº. 037, de 03 de janeiro de 2013, para realizar o recebimento e abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes 
interessadas em participar da CARTA CONVITE Nº 003/2013, cujo objeto é Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de produção para o São João de Amargosa a 
ser realizado de 19 a 24 de junho de 2013. Compareceram ao Certame as empresas: LBX 

EVENTOS E LOGÍSTICA - EIRELI-ME CNPJ: 16.891.387/0001 -53, representada pelo Sr. 
LUIZ SOUSSA BARRETO - CPF nº. 893.738.475-20; LUCIENE BARBOSA DE BRITO - 
CNPJ: 05.149.459/0001-75, representada pelo Sr. GLAISON BISPO DOS REIS - CPF nº. 612. 
832.155-00. Enviou envelopes a empresa P & F SONORIZAÇÕES PROFISSIONAL LTDA- 

ME - CNPJ: 03.277.750/0001-01. A Sra. Presidente da CPL deu início à sessão esclarecendo aos 
presentes como funciona esta modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão 
adotados no decorrer da sessão. A Presidente da CPL registrou que a sessão pública está sendo 
gravada e que o vídeo integrará os autos deste Processo Administrativo. Dando 
prosseguimento aos trabalhos a Pregoeira solicitou dos licitantes seus documentos de 
credenciamento o que foi de logo apresentado e entendido de acordo com as exigências 
editalícias. O representante da empresa LUCIENE BARBOSA DE BRITO - CNPJ: 
05.149.459/0001-75, representada pelo Sr. GLAISON BISPO DOS REIS - CPF nº. 612. 832.155-
00, não pôde ser credenciado, pois, não apresentou o contrato social da empresa autenticado 
nem apresentou o original impossibilitando que o mesmo fosse autenticado pela comissão, 
conforme item 19.6. do edital. 
 

Concluída esta fase foi solicitada a declaração de tratamento diferenciado e pleno 

conhecimento e atendimento as exigências de habilitação correspondente a um dos Anexos do 

Edital que também foi apresentada pelos Licitantes. Em seguida solicitou os envelopes 

contendo os Documentos de Habilitação e as Proposta de Preços das empresas presentes. 

Dando prosseguimento aos trabalhos foram abertos os envelopes (Envelope “A”) contendo a 

os Documentos de Habilitação. Foi aberto o Envelope contendo os documentos de habilitação. 

Os documentos da empresa foram submetidos à análise e rubrica pelos licitantes presentes. 

Foi constatada que as empresas P & F SONORIZAÇÕES PROFISSIONAL LTDA- ME e 

LUCIENE BARBOSA DE BRITO, não apresentam o contrato social da empresa autenticado 

nem apresentou o original impossibilitando que o mesmo fosse autenticado pela comissão, 

conforme item 19.6. do edital, caso apresentem a menor proposta as empresas tem até vinte e 

quatro horas para apresentar o documento original, não apresentando perde o direito à 

contratação. Foi conferida a documentação da empresa LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – 

EIRELI-ME, conforme exigido em edital. 
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Em seguida foi aberto o (Envelope “ B”) contendo a proposta de preço. A Presidente da CPL 

verificou a proposta escrita apresentadas aquela julgada em  com as exigências do Edital, 

conforme segue. 

 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 

LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELI -ME R$ 73.450,00 

LUCIENE BARBOSA DE BRITO R$ 77.900,00 

P & F SONORIZAÇÕES PROFISSIONAL LTDA- ME R$ 79.000,00 

 

Assim, a Presidente da CPL julgou vencedora a licitante LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – 

EIRELI-ME, com o valor de R$ 73.450,00 (Setenta e três mil e quatrocentos e cinquenta reais). 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Presidente da 

CPL, Membros e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade Competente 

para fins de homologação. A Sra. Presidente da CPL declarou encerrados os trabalhos, 

agradecendo a presença de todos. 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Presidente da CPL 

 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  

Membro da CPL 

 

 

 SILAS AUGUSTO SANTOS MOURA 

Membro da CPL 

 

 
LBX EVENTOS E LOGÍSTICA – EIRELI -ME 

Luiz Soussa Barreto 

 


