
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 058/2022

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs,

na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná,

reuniram-se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH

MALINSKI, e equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES e FERNANDO

LUCIETTO designados conforme Portaria n° 123/2022 de 21 de junho de 2022, para

a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL N® 058/2022, DO

TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para

Contratação de empresas para aquisição de serviços de Mídia Digital, sendo

cobertura jornalística com filmagens, reportagens, registro publicação e divulgação

de informações, produção veiculação e compartilhamento em redes sociais,

transmissão ao vivo, nas condições fixadas neste edital e seus anexos, tendo como

valor máximo a importância de R$ 103.291,00 (cento e três mil duzentos e noventa

e um reais). Abertos os trabalhos, foi credenciado o representante da empresa:

COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA - ME, o Sr. Sérgio Delmar Kollenberg.

Dando continuidade, a Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da

ata, ao final da sessão pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na

submissão ao disposto na mesma. Na seqüência, foram abertos os envelopes

contendo as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de apoio,

foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto, prazos

e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços

ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde foram

consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empres

subsequente:

COM JNICAÇÕES KOLLENBERG LTDA
Lote Item Produto/Serviço Marca UnidadêQuántidàde Preço Preço toía i|
1 1 PRESENÇA DIÁRIA NO

MUNICÍPIO COM
REPORTAGENS E

PAUTAS ESPECIAIS

Sob supervisão de
Jornalista com Registro
Profissional:

TRIBUNA MIN 700.00 93,00 65.100,00
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Divulgação ao VIVO
HO.

- Desenvolvimento de

pautas e produções de
reportagens, Cobertura
jornalística presencial
Diária no Município,
para acompanhar,
coletar produzir e
divulgar, entrevistas em
áudio visual,
informações e registros
em vídeo de eventos

de interesse da

municipalidade,
Destaque das ações de
odas as Secretarias

municipais, por exemplo;
na prevenção de
doenças, na limpeza da
cidade, no incentivo ao
aumento de arrecadação,
melhorias no

aprendizado dos

educandos e incentivos
aos produtores rurais,
entre outros.

CAMPANHAS PARA A
REDE SOCIAL:

rodução, veiculação e
compartilhamento na
rede social do veículo

de comunicação e
:ambém da prefeitura
municipal de Campanhas
nstitucionais em

amanho de 1350px de
altura por 1080px de
argura.

TRIBUNA MES 12,00 1.311,0
O

15.732,00

VÍDEOS
NSTITUCIONAIS:
rodução e divulgação

de vídeos institucionais
de no mínimo 3 minutos,
incluindo imagens de
Drone, enfatizando

programas, projetos e
potencialidades de

^lanalto nas áreas do
urismo. Indústria e

Comércio, Agricultura,
Saúde, Educação.

TRIBUNA UN 9,00 1.320,0 11.880,00

EVENTOS ESPECIAIS
AO VIVO HD: Transmitir,
em HD, ao VIVO no

"acebook e Youtube do

TRIBUNA UN 4,00 2.500,0
O

10.000,00
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veículo de comunicação
e da prefeitura, com até 3
horas de duração,
competições esportivas,
shows, festivais, entre
outros, com filmadoras

profissionais e equipe de
5 pessoas qualificadas;
exigência de replay nos
eventos esportivos.
Todas as transmissões

ao VIVO gravadas em
resolução mínima de
1.080x1920 Bite Rate de

Vídeo e áudio de 128

Kbps, disponibilizadas
em periférico externo
para arquivo do
Município de Planalto.

TOTAL 102.712,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-

se continuidade ao certame licitatório foi solicitado a empresa participante e

considerada vencedora: COMUNICAÇÕES KOLLENBERG LIDA - ME, em

conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital

para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de

Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e

licitante participante, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com o

estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por conseqüência, a referid

empresa foi considerada HABILITADA. No curso do Presente procedimen

licitatório não foi apresentado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultad

havendo renúncia expressa de prazo por parte da licitante participante. A Nada mai

havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos

membros da Equipe de Apoio e representante da empresa licitante.

CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

JGUSTO

(JSOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

FERNANDO LUCIETTO

Equipe de Apoio

070.286.259-23
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COMUNJCAÇOES- ̂

KOLLENBERG LTDA - ME

Sérgio Delmar Kollenberg
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