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SEGUNDA ATA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 
 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 
minutos, reuniram-se a Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio, com a finalidade de refazer a 
fase de lances do pregão em epígrafe e dar continuidade ao processo, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE  SERVIÇO DE 
PUBLICIDADE IMPRESSA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO  NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL  DE ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS DE ATÍLIO VIVACQUA, conforme discriminações no Anexo 02, integrante do Edital 
de Pregão Presencial nº. 009/2018. Cumpre-nos relatar que, a sessão de Abertura do Pregão 
Presencial nº 009/2018 ocorreu em 03/04/2018, tendo como vencedora a empresa S/A A 
GAZETA, entretanto houve interposição de Recurso pela empresa METRO JORNAL ESPÍRITO 
SANTO LTDA, desclassificada do certame à época e que após análise, foi acolhido o recurso 
pela Comissão de Licitação, dando provimento ao pedido de reformulação da decisão tomada 
anteriormente, e consequentemente de retomar o certame da fase em que se encontrava, 
quando ocorreu a desclassificação da empresa METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA. As 
empresas participantes foram convocadas a comparecerem à sala da CPL, através de 
publicação no Diário Estadual, no Órgão Oficial do Município e através de email. Compareceram 
as seguintes empresas participantes, com seus respectivos representantes legais: 
1- S/A A GAZETA, sediada na Rua Chafic Murad, n°. 902, Ilha de Monte Belo, Vitória-ES, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 28.133.619.0001/93, representada pelo Sr. Rodolpho Laeber 
Souza, portador da CI n°. 2.218.752 SPTC-ES; 

2- TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, sediada na Rua Joaquim Plácido da Silva, n°. 225, Ilha de 
Santa Maria, Vitória, ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 12.042.826/0002-83, representada pelo 
Sr. Anderson Dalla Bernardina Junior, portador da CI n°. 3.171.448 SSP-ES; 

3- METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, sediada na Av Presidente Costa e Silva, n°. 605, 
Goiabeiras, Vitória-ES, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.939.525/0001-53, representada pelo Sr. 
Aniceto Frizzera Neto, portador da CI n°. 1.595.308 SSP-ES. 

Dessa forma, iniciaram-se os trabalhos, com a inserção da Proposta de Preços da empresa 
METRO JORNAL ESPÍRITO SANTO LTDA, no Sistema de Pregão (SMARAPD), classificando-a 
para a fase de lances. Foi dado prosseguimento ao certame com a reformulação e execução da 
fase de lances verbais e negociação. Diante deste trabalho, foi constatado conforme 
discriminações no Mapa de Apuração (anexo) o seguinte vencedor para o item licitado: 

Empresa Item Valor Unitário Valor Total 

TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA  01 R$2,80 R$1.260,00 

Finalizada a fase de lances verbais e negociação, foi aberto o Envelope nº. 02 
(DOCUMENTAÇÃO) da empresa vencedora na fase de lances e negociação; examinados e 
rubricados os documentos pelos presentes, ficou constatado que a empresa apresentou sua 
documentação de acordo com o solicitado no presente Edital, estando apta a realizar o 
fornecimento do serviço ora licitado. Faz-se constar em Ata, que a data de referência para a 
conferência dos documentos retroagiu a 03/04/2018, data da Abertura do certame. Dada a 
palavra aos presentes, os mesmos não manifestaram intenção de recursos quanto aos atos 
praticados nesse certame. Nada mais a relatar de destaque sobre o Pregão Presencial nº. 
009/2018, a Pregoeira, juntamente com os Membros da Equipe de Apoio e presentes, 
determinaram a lavratura da presente Ata, que vai assinada por todos, para que a mesma 
reproduza os fatos que aqui ocorreram e que sirva de instrumento e testemunha hoje e sempre 
deste ato de licitação na Modalidade de Pregão Presencial. 
 
 

Santa Louzada Campos Santos 
Pregoeira Oficial  
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Gilmara Biazate Roveta 
Membro Efetivo – Equipe de Apoio 

 
 
 

Wilhiam Alamon da Silva 
Membro Efetivo – Equipe de Apoio 
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