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Procuradoria Regional da República - 2ª Região

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00011/2015

Às 14:30 horas do dia 04 de setembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros  da  Equipe  de  Apoio,  designados  pelo  instrumento  legal  PORTARIA 186/2014 de  14/10/2014,  em
atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de
maio de 2005, referente ao Processo nº 0219/2015-73, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº
00011/2015.  Objeto:  Objeto:  Pregão  Eletrônico  -  Contratação  de  empresa especializada  para  prestação  de
serviços  de  clipping  jornalístico  online,  com  monitoramento  de  mídia,  gestão  de  informação  e  análise  de
conteúdo, na forma do Termo de Referência., tendo em vista Equivoco na reabertura da Sessão. Originariamente
prevista para as 14:00 , este pregoeiro realizou a reabertura às 13:30. Para que não haja prejuízo no exercício
do direito de defesa, será reaberto do prazo para recurso administrativo..

Item: 1
Descrição: Monitoramento Informação Mídia Eletrônica
Descrição Complementar:  Contratação  de  empresa especializada para  prestação de  serviços  de  clipping
jornalístico online, com monitoramento de mídia, gestão de informação e análise de conteúdo.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Mensal
Valor estimado: R$ 26.166,6700 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito  para:  CONSULTOC  -  CONSULTORIA  E  TREINAMENTO  LTDA  -  EPP,  pelo  melhor  lance  de  R$
25.200,0000 .

Histórico

Item: 1 - Monitoramento Informação Mídia Eletrônica

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Volta de
Fase

03/09/2015
14:21:35

Volta de Fase para Intenção de Recurso

Registro
Intenção de
Recurso

04/09/2015
14:55:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: LINEAR COMUNICACAO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 10947243000195. Motivo: Sr. Pregoeiro apresentamos recurso tendo em
vista que a empresa Consultoc, não enviou a documentação exigida no item 6 J.2
(declaração indicando cartórios que controlam a distribuição) e tamb

Intenção de
Recurso
Aceita

04/09/2015
15:07:16

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: LINEAR COMUNICACAO LTDA - EPP,
CNPJ/CPF: 10947243000195. Motivo: Recurso admitido em respeito ao princípio da
Ampla Defesa, que orienta os Processo Administrativo de tal natureza, na forma das
Leis nº 9.784/99 e 10.520/02.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

10.947.243/0001-95 04/09/2015 14:55 04/09/2015 15:07 Aceito

Motivo Intenção:Sr. Pregoeiro apresentamos recurso tendo em vista que a empresa
Consultoc, não enviou a documentação exigida no item 6 J.2 (declaração indicando
cartórios que controlam a distribuição) e também os atestados não comprovam que a
empresa realiza o monitoramento de rádios que é um serviço bem especifico, onde os
veículos necessitam ser monitorados nas proprias localidades onde sao transmitidas, pois a
maioria so é transmitida localmente.
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Motivo Aceite ou Recusa:Recurso admitido em respeito ao princípio da Ampla Defesa,
que orienta os Processo Administrativo de tal natureza, na forma das Leis nº 9.784/99 e
10.520/02.

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Sistema 03/09/2015
14:21:35

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Intenção de Recurso.

Sistema 03/09/2015
14:21:35

Este pregão foi reagendado para 04/09/2015 14:30.

Pregoeiro 04/09/2015
14:38:31

Foi reaberto o prazo para registro de intenção de recurso. Este prazo
encerra-se em: 04/09/2015 às 15:00:00.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase
03/09/2015
14:21:35

Equivoco na reabertura da Sessão. Originariamente prevista para as 14:00 ,
este pregoeiro realizou a reabertura às 13:30. Para que não haja prejuízo no
exercício do direito de defesa, será reaberto do prazo para recurso
administrativo.. Reagendado para: 04/09/2015 14:30

Abertura de
Prazo

04/09/2015
14:38:31

Reabertura de prazo para registro de intenção de recurso. Justificativa: O
primeiro prazo de intenção de recurso foi aberto, equivocadamente, em período
em que não haveria ato no pregão, conforme manifestação prévia deste
pregoeiro.

Informado
Fechamento de

Prazo

04/09/2015
14:38:31

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/09/2015 às
15:00:00.

Data limite para registro de recurso: 11/09/2015.
Data limite para registro de contra-razão: 17/09/2015.
Data limite para registro de decisão: 24/09/2015.

Após  encerramento da  Sessão  Pública,  os  licitantes  melhores  classificados  foram declarados  vencedores  dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza
o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:37 horas do dia
04 de setembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
VALMIR CARDOSO RANGEL
Pregoeiro Oficial

WAGNER DIAS CASTRO
Equipe de Apoio
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