
 

 
Objeto: Contratação de serviços de imagem e produção audiovisual de atos oficiais, programas, obras, serviços, eventos e camp
período de 12 (doze) meses. 
 
Na data de 28 de maio de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram
do Pregão em epígrafe. 
Portaria Data Nome 
13165 02/01/2018 Jéssica de Moraes Baioni
13165 02/01/2018 Luiz Henrique Vido Pascolati
13165 02/01/2018 Rodrigo Hortolani Ladeira
 

CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessado à sessão, teve início o credenciamento do participante, 

consistindo no exame dos documentos oferecidos, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas

dos demais atos de atribuição do licitante, conforme lista abaixo:

Código 
Lances 

Proponente / Fornecedor 
Representante 

8899 
Sim 

SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 
DANIELA CRISTINA DE SOUZA BRANCO DE ROSA

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu a declaração do Licitante de que atende p

requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Dando continuidade aos trabalhos foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboraçã

Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a proposta apresentada atendia aos requisitos do edital. Passou então 

compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regular

lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item 
1 
Classif. 

 
 
Código 

Descrição 
Proposta para todos os itens
Proponente / Fornecedor

1 8899 SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 

 

NEGOCIAÇÃO 
Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante presente, à negociação direta, visando a obtenção da melhor oferta, confor

negociação  abaixo: 

Item 
1 
Rodada 

 
 
Nº Lance 

 
 
Código 

Descrição
Proposta para todos os itens
Proponente / Fornecedor

  8899 SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 
  8899 SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇ
 

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de Negociação, a oferta foi considerada classificada:
Item 
 

 
Código 

Descrição
Proponente / Fornecedor

1 
 

 
8899 

Proposta para todos os itens
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 

 

HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consu

autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o atendimento dos requisitos 

estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo:

Código Proponente / Fornecedor 
8899 SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 058/2018 
Processo Administrativo n.º 2452/2018 

Objeto: Contratação de serviços de imagem e produção audiovisual de atos oficiais, programas, obras, serviços, eventos e camp

Na data de 28 de maio de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram

Cargo CPF
Jéssica de Moraes Baioni Equipe de Apoio 399.725.358
Luiz Henrique Vido Pascolati Equipe de Apoio 288.426.718
Rodrigo Hortolani Ladeira Pregoeiro 344.577.428

o pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessado à sessão, teve início o credenciamento do participante, 

consistindo no exame dos documentos oferecidos, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas

s demais atos de atribuição do licitante, conforme lista abaixo: 

Tipo Empresa 
CPF 

CNPJ 
RG 

SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 
DANIELA CRISTINA DE SOUZA BRANCO DE ROSA 

 
172.210.938-65 

13.282.542/0001-46 
23.578.867-3 

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu a declaração do Licitante de que atende p

ão estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Dando continuidade aos trabalhos foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o 

Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a proposta apresentada atendia aos requisitos do edital. Passou então 

compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade a proposta foi considerada classificada conforme 

lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir: 

Proposta para todos os itens 
Proponente / Fornecedor 
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 

Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante presente, à negociação direta, visando a obtenção da melhor oferta, confor

Descrição 
Proposta para todos os itens 
Proponente / Fornecedor 

 
 
% Desconto 

 
 
Vlr. Lance 
Tot.

SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 0,00 8.500,00
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 6,47 7.950,00

SITUAÇÃO DOS ITENS 
Declarada encerrada a etapa de Negociação, a oferta foi considerada classificada: 

Descrição 
Proponente / Fornecedor Melhor Preço
Proposta para todos os itens 
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consu

documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o atendimento dos requisitos 

estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo: 

Tipo Empresa Representante 
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME  DANIELA CRISTINA DE 

SOUZA BRANCO DE ROSA

 

 

Objeto: Contratação de serviços de imagem e produção audiovisual de atos oficiais, programas, obras, serviços, eventos e campanhas, por um 

Na data de 28 de maio de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram-se para a sessão de julgamento 

CPF RG 
399.725.358-78 34.731.204-4 
288.426.718-27 32.587.967-9 
344.577.428-56 44.378.615-X 

o pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessado à sessão, teve início o credenciamento do participante, 

consistindo no exame dos documentos oferecidos, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática 

Preferência de contratação 
(art. 44 da LC 123/2006) 

 Não 

Ao término do credenciamento, o Sr Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu a declaração do Licitante de que atende plenamente aos 

ão estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. 

o dos membros da Equipe de Apoio, o 

Pregoeiro procedeu à análise, quando foi verificado se a proposta apresentada atendia aos requisitos do edital. Passou então ao exame da 

idade a proposta foi considerada classificada conforme 

 
 
Valor Total 

 
Status 
Lance 

8.500,00Classificado    
S 

Ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante presente, à negociação direta, visando a obtenção da melhor oferta, conforme lista de 

Vlr. Lance 
Tot. 

 
 
Situação 

8.500,00 Finalizado            
7.950,00 Negociado             

Melhor Preço
 
Situação 

7.950,00
 
Aceito 

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive consultada a 

documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o atendimento dos requisitos 

Situação 
DANIELA CRISTINA DE 
SOUZA BRANCO DE ROSA 

Habilitado  



 

ADJUDICAÇÃO 
Após a declaração da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intençã

objeto do pregão à empresa vencedora: 

Item 
Código 

Descrição 
Proponente / Fornecedor 

1 
8899 

Proposta para todos os itens 
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação. 

 

RECURSO 
Não houve. 

 

ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando

os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente. 

8899 
Item 

SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 
Descrição 

1 Proposta para todos os itens
 
 

OCORRÊNCIAS 
Não Houve. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________
Jéssica de Moraes Baioni 
CPF.: 399.725.358-78 
RG.: 34.731.204-4 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 
 
 
 
___________________________________________________
Rodrigo Hortolani Ladeira 
CPF.: 344.577.428-56 
RG.: 44.378.615-X 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 
 
 
 
 

Proponentes: 
 
 
 
___________________________________________________
Representante: DANIELA CRISTINA DE SOUZA BRANCO DE ROSA
CPF.: 172.210.938-65 
RG.: 23.578.867-3 
Empresa: SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI 

 
 

Após a declaração da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso, o Sr Pregoeiro adjudicou o item 

 

 
Adjudicado 

 
Motivo

 
SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 

 
Sim 

 
 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr Prefeito Municipal para homologação.  

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada,

os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelo representante da licitante presente.  

SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 

Proposta para todos os itens 

___________________________________________________ 

 
 
 
___________________________________________________
Luiz Henrique Vido Pascolati 
CPF.: 288.426.718-27 
RG.: 32.587.967-9 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________ 
Representante: DANIELA CRISTINA DE SOUZA BRANCO DE ROSA 

Empresa: SISTEMA IBITINGA DE COMUNICAÇAO EIRELI - ME 

 

 

 

o de recurso, o Sr Pregoeiro adjudicou o item 

Motivo 

se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, juntamente com 

 
 

 
Valor Total 

7.950,00 

___________________________________________________ 


