
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Ata da Sessão

Processo Licitatório nº 04/2016
Pregão nº 03/2016

Objeto: prestação do serviço de filmagem, edição de imagem
e posterior veiculação de programas de caráter educativo,

informativo e de orientação social. 

 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 9h,  na Sala das Comissões, reuniu-se a

Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Uruguaiana, Sônia Regina Marques Silveira designada pela

portaria  nº 20/2016 e a Equipe de Apoio,  composta  pelos  servidores:  Odemar Biasotto, Luiz  Carlos

Fagundes Duarte Junior e Taize Magalhães Fredo da Silva, designados pela portaria nº 21/2016, com a

finalidade de receber a documentação e as propostas para a realização da licitação na modalidade Pregão

Presencial, para a contratação de empresa de televisão para prestação do serviço de filmagem, edição de

imagem e posterior veiculação de programas de caráter educativo, informativo e de orientação social.

Foram iniciados os trabalhos pela Pregoeira, o qual discorreu sobre a sistemática a ser seguida. A seguir

foi  realizado  o  credenciamento  e  o  recebimento  dos  envelopes  nº  01  e  02  da  empresa  Televisão

Uruguaiana Ltda, representada pelo Sr. João Fernando Moreira Junior, entregues às 9h 20min. Logo

após, às 9h30min, a Pregoeira deu por encerrada a fase de credenciamento. A seguir foi aberto o envelope

de nº 1 -  proposta escrita, considerando os menores preços ofertados na faixa horária prevista no edital,

cujos valores ofertados foram para o horário das 12h e 13h em R$ 711,00 ( Setecentos e onze reais) por

inserção, para o horário 13h e 14h em R$ 675,00 (Seiscentos e setenta e cinco reais) por inserção e para o

horário 18:45h e 19:30h R$ 739,00 (Setecentos e trinta e nove reais). Na sequência foi aberta etapa de

lances com o representante da empresa. Após negociação com o representante o valor final ficou para o

horário das 12h e 13h em R$ 677,00 (Seiscentos e setenta e sete reais) por inserção, para o horário das

13h e 14h em R$ 514,00 (Quinhentos e quatorze reais) por inserção e para o horário das 18:45h e 19:30h

em R$ 704,00 (Setecentos e quatro reais) compatível com o praticado no mercado do orçado pela Câmara

Municipal  de  Uruguaiana.  Superada  a  etapa  de  lances  verbais,  foi  aberto  o  envelope  de  nº  02  -

habilitação. Constatou-se que a empresa apresentou toda a documentação exigida em ato editalício. Em

face  ao  exposto  a  licitante  foi  considerada  habilitada  e  adjudicou-se  o  objeto  à  empresa  Televisão

Uruguaiana Ltda, vencedora do Certame. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que é

assinada pelos presentes. ########################################################

                   
                           

             
              Sonia Regina Marques Silveira

                                                                                 Pregoeira

               João Fernando Moreira Junior
          Representante

Equipe de apoio:
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