CÂMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA SÃO JOAQUIM, 15 - CENTRO - ALTEROSA - MG
TEL. 35 3294-1199

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO PRESENCIAL
Ref.: Processo Licitatório nº 25/2017, Pregão Presencial nº 02/2017
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na
sede da Câmara Municipal de Alterosa, situada na Rua São Joaquim, 15,
Centro, Alterosa, MG, reuniram-se o Pregoeiro, Sr. Divino Natal Ruas, e a
Equipe de Apoio composta pelos Srs. Nilton Geraldo Nogueira e Gilberto
Cesar Terra, designados pela Portaria nº 06, de 02/01/2017, para realização
da sessão pública do pregão presencial supra transcrito, cujo objeto é a
contratação de serviços de rádio, conforme descrição constantes do Edital e
seus Anexos, do tipo menor preço global. No horário previsto o Pregoeiro
declarou aberta a sessão e esclareceu brevemente os procedimentos a
serem obedecidos. Apresentou-se para credenciamento a seguinte empresa:
EMPRESA PARTICIPANTE
Razão Social
Rádio
Ltda

Serra

CNPJ
Negra

FM 26.399.675/0001-49

Representante
Stella Maris Pereira da
Silva de Souza
CPF 647.363.346-49

Encerrada a fase de credenciamento o Pregoeiro solicitou ao representante
da empresa licitante a entrega de declaração de cumprimento dos requisitos
de habilitação, e declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte,
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caso aplicável e os envelopes "Proposta Comercial" e "Documentos de
Habilitação". Quando da entrega dos envelopes foi constatado pelo pregoeiro
que os mesmos estavam devidamente lacrados. Dando continuidade aos
trabalhos, o Pregoeiro, após rubricar os envelopes, apresentou-os a todos os
presentes para verificação da inviolabilidade e rubrica. Em seguida
procedeu-se à abertura do envelope contendo a proposta comercial, que foi
rubricada pelo pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da empresa
licitante. Após detida análise da proposta apresentada, verificou-se que
estava em conformidades com os termos do Edital, o Pregoeiro e a Equipe
de Apoio auferiram o resultado constante na tabela a seguir:
FASE CLASSIFICATÓRIA
PROPONENTE
Rádio
Ltda

Serra

CLASSIFICAÇÃO
Negra

FM 1ª

VR. PROPOSTO R$
R$ 17.864,00(dezessete
mil

e

oitocentos

e

sessenta e quatro reais)

Em seguida, o Pregoeiro passou a negociar diretamente com o único
proponente que apresentou a proposta, nos termos do item 9.10 do edital.
Da negociação o pregoeiro alegou que o preço total ofertado está acima da
média de preços, conforme pesquisa de preços que consta nos autos.
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Mesmo assim o proponente afirmou que o preço final será R$ 17.864,00
(dezessete mil e oitocentos e sessenta e quatro reais), pelo motivo de ser a
única rádio interessada em prestar os serviços e que terá de fazer
adequações para inserir um espaço de vinte minutos em horário nobre, que
já está preenchido por comerciais. O pregoeiro constatou que a proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar atende o disposto no edital e
seus anexos, com a ressalva de que o valor ofertado está acima da média de
mercado, e que em momento oportuno encaminhará os autos à Assessoria
Jurídica da Câmara para emissão de parecer. Encerrada a fase de
negociação o Pregoeiro determinou a abertura do envelope documentação
da empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar. Após a abertura
do envelope, todos os presentes rubricaram os documentos, que foram
analisados pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da empresa
participante. Após criteriosa análise dos documentos, o pregoeiro declarou
HABILITADA a licitante: RÁDIO SERRA NEGRA FM LTDA, franqueando
vista dos documentos a todos os presentes. Em ato contínuo o pregoeiro
declarou vencedora do Pregão Presencial 02/2017 a empresa RÁDIO
SERRA NEGRA FM LTDA, portadora do CNPJ 26.399.675/0001-49, com
o valor global de R$ 17.864,00 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e
quatro reais). Em ato contínuo, o Pregoeiro, nos termos do item 10.1 do
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edital, abriu a oportunidade para interposição imediata e motivada de
recurso. Não houve manifestação de intenção de recurso. Nada mais
havendo a tratar, o Pregoeiro declarou encerrada esta etapa da sessão
pública, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aceita, segue
assinada por todos os presentes.

DIVINO NATAL RUAS

NILTON GERALDO NOGUEIRA

Pregoeiro

Equipe de Apoio

GILBERTO CESAR TERRA
Equipe de Apoio

STELLA MARIS PEREIRA DA SILVA DE SOUZA
Rádio Serra Negra FM Ltda
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