ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
Às 13:36:03 horas do dia 15/06/2018, no endereço , reuniram-se o
pregoeiro: JOSÉ PIRES NETO, e a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato de
nomeação (Portaria: 26 de 05/05/2017), para realização da sessão pública de licitação,
modalidade pregão nº: 0009/2018, processo administrativo nº: 000014/18 - que tem por
objeto a contratação de rádio comercial para prestação de serviços de radiodifusão
sonora.
CREDENCIAMENTO
Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos
pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para
formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na
seguinte conformidade:
EMPRESA

DOCUMENTO DA
REPRESENTANTE
EMPRESA

RÁDIO FAMA FM

21.898.739/0001-32 DA CRUZ BERTOLIN

LILIAN CRISTIANE

DOCUMENTO DO
REPRESENTANTE
042.462.756-62

Depois de encerrado a fase de credenciamento recebeu a(s)
Declaração(ões) do(s) Licitante(s) de que atende(m) plenamente os requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os
Documentos de Habilitação, respectivamente.
PROPOSTA
Passou-se então a fase de abertura e análise da conformidade das
propostas de preço, que após aprovadas foram rubricadas pelo Pregoeiro e licitantes
presentes. Em seguida o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas
classificadas dentro da margem de 10% (dez por cento) da menor proposta para
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os
demais em ordem decrescente de valor.
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas
em ordem crescente de valor, passando para fase de habilitação.
RESULTADO
À vista da habilitação, foi declarado:
Produto

Fornecedor

1 - SERVIÇOS DE
RADIODIFUSÃO

RÁDIO FAMA FM

Marca

Valor das
Propostas

Situação

R$ 10.704,00

Vencedor

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA
A Licitante fez-se representada na sessão através de sua procuradora
Lilian Cristiane da Cruz Bertolin.
A procuração apresentada não continha poderes específicos para
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.
Desta forma, conforme preveem os itens 9.8 e 9.9 do edital do
processo licitatório, o pregoeiro e a equipe de apoio, informaram que a licitante ficará
impedida de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recursos, ou mesmo de renunciar ao direito de interpor recurso,
ficando mantido o preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das
propostas e apuração do menor preço.
ENCERRAMENTO
Não havendo motivação e manifestação expressa de interposição de
recurso, foi declarada encerrada sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro,
membros da Equipe de Apoio e licitante(s) ou representante presente:
Assinam:

REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S)

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO

_________________________________________ _________________________________________
LILIAN CRISTIANE DA CRUZ BERTOLIN
JOSÉ PIRES NETO
CPF:013.072.216-29
CPF: 042.462.756-62
Pregoeiro(a)
Empresa: Rádio Fama – FM
_________________________________________
NATÁLIA DE MELO GONÇALVES
CPF:057.582.216-35
Equipe
_________________________________________
ELAINE MIRANDA MELO BAETA
CPF: 032.246.186-39
Membro da CPL
_________________________________________
LOURDES APARECIDA COSTA LIMA
CPF: 731.778.306-49
Membro da CPL

