
 
 

ATA DA SESSÃO DE PROCESSAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2016 

Às nove horas do dia dez de março de dois mil e dezesseis, no Prédio onde funciona a Prefeitura do 
Município de Ibitinga, no Auditório Municipal Edifício Hélio Fiorentino, presentes os senhores 
João Paulo Baptista - Pregoeiro, Silvano Supino Ferraz e Rodrigo Hortolani Ladeira - Membros da 
Equipe de Apoio, legalmente nomeados pela Portaria nº 12.523/2016, deu-se início aos trabalhos de 
abertura da sessão de processamento do Pregão em epígrafe que tem como objeto a contratação de 
serviços técnicos de manutenção e reparos no sistema municipal de retransmissão de sinais de TV, 
incluindo retransmissores, módulos, antenas, cabos e demais equipamentos relativos ao sistema, 
inclusive ferramentas necessários para regulagem/calibragem dos canais. Declarada aberta a sessão, 
constatou-se a presença da seguinte empresa: ROBERTO POPI SERVIÇOS ME, CNPJ 
07.750.450/0001-40. Analisados os documentos de credenciamento e constatada a regularidade, 
ficou credenciado o Sr. Roberto Popi, CPF n° 693.821.158-20, RG nº 8.964.639-3, para representar 
a empresa em todas as fases. Aberto o envelope I “Proposta” e analisada, considerou-se classificada 
a empresa ROBERTO POPI SERVIÇOS ME pelo valor mensal de R$ 1.660,00. Aberta a 
negociação, o representante alegou não conseguir reduzir seu valor proposto. Analisados os autos, o 
Pregoeiro aceitou o valor mensal de R$ 1.660,00 por atender à estimativa prévia feita pela 
Administração. Aberto o envelope II “Habilitação”, passou-se a análise dos documentos onde se 
constatou que toda documentação exigida foi apresentada, atendendo plenamente às exigências do 
edital. Aberto espaço para manifestação, nada houve a declarar. Assim, o Pregoeiro adjudicou o 
objeto desta licitação à empresa ROBERTO POPI SERVIÇOS ME, CNPJ 07.750.450/0001-40, 
pelo valor mensal de R$ 1.660,00, totalizando R$ 19.920,00 (dezenove mil e novecentos e vinte 
reais) por ano. Nada mais a tratar segue a presente ata assinada por todos os presentes. 
 
 
João Paulo Baptista                             Silvano Supino Ferraz                     Rodrigo Hortolani Ladeira 
 

 
 
 

Roberto Popi 
 


