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 ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL  

  

 

Às 13:20:02 horas do dia 08/03/2018, 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: 0004/2018, processo administrativo nº: 000005/18 - que tem por 

objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRENSA ESCRITA PARA 

DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA 

CÂMARA MUNICIPAL, EM JORNAL IMPRESSO, DE CIRCULAÇÃO 

REGIONAL. 

  

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 

EMPRESA 
REPRESENTANTE 

DOCUMENTO DO 

REPRESENTANTE 

LIGIANE APARECIDA 

DA TRINDADE 

BORGES 76448843 

24.926.518/0001-19 
LIGIANE APARECIDA 

DA TRINDADE BORGES 
764.488.436-04 -  

MÁRCIO ADRIANO 

ESTEVAM 
11.770.253/0001-60 

MÁRCIO ADRIANO 

ESTEVAM 
044.314.496-63 -  

   

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. 
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RESULTADO 

  

À vista da habilitação, foi declarado: 

  

Produto Fornecedor Marca 
Valor das 

Propostas 
Situação 

1 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO 

EM JORNAL REGIONAL 

LIGIANE APARECIDA DA 

TRINDADE BORGES 76448843  
R$ 650,00 Vencedor 

    

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
  

O licitante Márcio Adriano Estevam manifestou interesse em interpor 

recurso, conforme item 12.1 do edital, tendo se manifestado nos seguintes termos:  

(1) O recorrente alega que o jornal distribuído pela licitante Ligiane 

Aparecida da Trindade Borges, trás escrito em sua página principal "capa" preço de 

venda, que segundo o recorrente descaracteriza a distribuição gratuita.  

(2) Alega, ainda, que o expediente do jornal distribuído pela licitante 

Ligiane Aparecida da Trindade Borges, não apresenta a tiragem, o que segundo o 

recorrente impossibilita a verificação da distribuição mínima exigida pelo edital. O 

recorrente Márcio Adriano Estevam solicitou o prazo de três dias úteis para 

apresentação do recurso, nos termos do item 12.1 do edital. O pregoeiro recebeu o 

recurso apresentado pelo licitante Márcio Adriano Estevam, concedendo-lhe o prazo 

para as razões de recurso, e em ato contínuo, intimou a licitante Ligiane Aparecida da 

Trindade Borges para a apresentação das contrarrazões recursais no prazo de três dias 

úteis, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Alertou, ainda, os 

licitantes quanto à observância de todas as regras constantes do item 12 do edital de 

licitação, que se referem ao procedimento para recurso. 

O Pregoeiro e a Equipe de Apoio retiveram o envelope de habilitação 

do licitante Márcio Adriano Estevam, devidamente lacrado e rubricado pelo Pregoeiro, 

Equipe de Apoio e licitantes.  

   

ENCERRAMENTO  
  

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 licitantes ou representante presente: 

   

Assinam:  

  
REPRESENTANTE(S) DA(S) EMPRESA(S) PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 
_________________________________________ 

LIGIANE APARECIDA DA TRINDADE 

BORGES 

CPF:764.488.436-04 
Empresa: LIGIANE APARECIDA DA 

TRINDADE BORGES 76448843 

 

 
_________________________________________ 

JOSÉ PIRES NETO 
CPF:013.072.216-29 

Pregoeiro(a) 
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_________________________________________ 

MÁRCIO ADRIANO ESTEVAM 

CPF:044.314.496-63 
RG: 

Empresa: MÁRCIO ADRIANO ESTEVAM 

 
 

 

_________________________________________ 

LUCIANO RODRIGUES PEREIRA 
CPF:007.594.756-01 

Equipe 

 

_________________________________________ 

NATÁLIA DE MELO GONÇALVES 
CPF:057.582.216-35 

Equipe 

 

_________________________________________ 

ELAINE MIRANDA MELO BAÊTA 
CPF:032.246.186-39 

Equipe 

 

________________________________________ 

LOURDES APARECIDA COSTA LIMA 
CPF:731.778.306-49 

Membro da CPL 

 
 

 


