
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PODER LEGISLATIVO

PALÁCIOABORGES DE MEDEIROS. fila '<lã Sessao
Processo Licitatório n° 005/2017
Pre~ão Presencial n° 002/2017

Objeto: Prestação de serviços de Radiodifusão para
transmissão do programa "Informe do Legislativo"

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às 9h, nas dependências da Câmara, reuniu-se a Pregoeira Oficial

da Câmara Municipal de Uruguaiana, Ana Paula Parraga Barragan designada pela portaria n° 73/2017 e a Equipe de

Apoio, composta pelos servidores: Érika Obes de Vargas, Nardiele Joice Matter Rodrigues, Lui: Carlos Fagundes

Duarte Junior, Odemar Biasotto e Taize Magalhães Fredo da Silva, designados pela portaria n° 67/2017, com a

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

conforme edital, para Prestação de serviços de Radiodifusão para transmissão do programa "Informe do Legislativo".

Foram iniciados os trabalhos pela Pregoeira, a qual discorreu sobre a sistemática a ser seguida. Na sequência, foi realizado

o credenciarnento e o recebimento dos envelopes n° O1 e 02. Foram credenciados e recebidos os envelopes n° OI e 02 da

empresa: Rádio Charrua Ltda representada pelo Sr. Mauro Alves Valença Cobelli, entregues às 9h. Logo após, às

"'0il30min, a Pregoeira deu por encerrada a fase de credenciarnento. A seguir foi aberto o envelope de n? I - proposta

escrita. a sequência foi aberta etapa de negociação com o representante da empresa, conforme planilha em anexo.

O valor inicial ofertado pela empresa Rádio Charrua Ltda foi de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). Após

negociação com o representante o valor final ficou em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensais,

compatível com o praticado no mercado e aquém do orçado pela Câmara Municipal de Uruguaiana, sendo declarada

vencedora a empresa Rádio Charrua Ltda. Superada a etapa de negociação, foi aberto o envelope de n" 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 Rádio Charrua Ltda, vencedora do

Certame. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que é assinada pelos presentes. ################
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Mauro Alves Valença Cobelli

Rádio Charrua Ltda
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PODER LEGISLATIVO
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

Processo Licitatório nO OS/2017
Pregão nO 02/2017

LANCES

RÁDIO CHARRUA LTDA .-
Preço Inicial R$5.200,OO

Lance 1 R$4.940,OO

Lance 2 R$4.784,OO

I Lance 3 R$4.680,OO

L Lance4 R$4.500,OO


