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ATA DE SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2022 

 

 

PROCESSO:  Nº 098/2022 

 

OBJETO: Concessão Remunerada de Uso de espaços para exploração de publicidade e 

propaganda através de displays digitais eletrônicos, sistema de informações de utilidade pública 

através de mensagens sonoras (“rádio CEAGESP”) e exploração de totens que propiciem o 

autoatendimento para pagamento de contas e também propaganda e publicidade e outros serviços 

digitais visando a acessibilidade a informações de interesse público nas dependências do 

Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São 

Paulo (CEAGESP), conforme especificações descritas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.  

 

Às 09h30 do dia 31/08/2022, no Portal de Licitação da CAIXA, realizou-se a sessão pública do 

Pregão Eletrônico nº 024/2022, do tipo MAIOR OFERTA por item, conduzida pela Pregoeira, Sra. 

Patricia Nihari Arantes, e membros da Equipe de Apoio, Srs. Ricardo Yutaka Yamada, Laudo 

Natel Iasulaitis e Maria Valdirene Carlos, com representante da área técnica demandante da 

contratação CODCO – Coordenadoria de Comunicação e Marketing – Sra. Edilene 

Savi Gonçalves. 

 

Iniciada a sessão o(a) Pregoeiro(a) verificou que haviam licitantes credenciados para o certame, 
mas somente um deles anexou a Proposta Comercial no sistema eletrônico, que após ser 
brevemente analisada foi aceita para avançar à fase de lances sucessivos. 
 
Ato contínuo, encerrada a etapa de lances, o sistema CAIXA, apresentou a listagem contendo o 
nome do único lcitiante participante do certame,  conforme o seguinte quadro de classificação: 

Classificação Licitante 
CNPJ Valor Ofertado 

R$ 

Item 01 

1º M31 COMUNICAÇÃO LTDA  45.417.444/0001-65 534.900,00 

 

Na sequência passou-se à fase de negociação direta com o licitante, via chat, na qual o(a) 

pregoeiro(a) solicitou ao licitante uma melhor oferta. Em resposta, o licitante decidiu apresentar 

um preço ainda mais vantajoso e elevou sua proposta comercial para R$ 564.000,00 (quinhentos 

e sessenta e quatro mil reais), justificando que esse seria o melhor preço que sua empresa poderia 

apresentar. 

 

Encerrada a fase de negociação o(a) pregoeiro(a) solicitou ao licitante que enviasse a proposta 

ajustada ao valor negociado no Sistema da Caixa. Após constatado o recebimento da referida 

proposta, o(a) Pregoeiro(a) informou que a mesma havia sido aceita e que a sessão seria 

suspensa para análise da documentação de habilitação. 

 

Logo após, o licitante foi comunicado que a sessão ficaria suspensa e prosseguiria no dia 

05/09/2022 às 14h30m com o resultado da análise das cópias da documentação de habilitação 

anexadas ao sistema. 

 

No dia 05/09/2022 às 14h30m a sessão foi reaberta e os trabalhos prosseguiram com a 
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comunicação do(a) Pregoeiro(a) ao licitante de que a cópia da documentação anexada ao chat 

estavam de acordo com o edital e especificações técnicas, de forma que a empresa estava 

previamente habilitada. Comunicou ainda, que para efetiva habilitação seria necessário o envio 

das cópias autenticadas/originais de todos documentos anexados no sistema, inclusive da 

proposta comercial, podendo a remessa ocorrer via Sedex ou entregues pessoalmente na 

Ceagesp. Para atender ao solicitado, foi concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis contados a partir 

do encerramento da sessão, conforme previsto em Edital. A sessão foi suspensa e agendada para 

prosseguir no dia 13/09/2022 às 14h30m. 

 

No dia 13/09/2022 às 14h30m a sessão foi reaberta e prosseguiram os trabalhos. O (a) 

pregoeiro(a) informou que a documentação original/cópias autenticadas foram recebidas dentro 

do prezo e estavam de acordo com o edital e especificações técnicas, desta forma, a licitante 

estava efetivamente habilitada. Em seguida abriu-se prazo para recurso, oportunizando, das 

15hrs10m às 15hrs40m a abertura do prazo para manifestação da Intenção de Recurso, sendo 

que não foi apresentada nenhuma intenção recursal aos procedimentos executados durante a 

sessão pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

 
Estando portanto o procedimento em conformidade com a Legislação Vigente sobre os preceitos 
de Licitação e em face a determinação do artigo 4º, § XX da Lei 10.520/2002 e decreto 
10.024/2016, artigo 46, o (a) Pregoeiro(a), adjudica o objeto deste certame ao seguinte licitante: 

LICITANTE CNPJ PROPOSTA COMERCIAL R$ 

M31 COMUNICAÇÃO LTDA 45.417.444/0001-65 
564.000.00 (Quinhentos e 

sessenta e Quatro Mil Reais) 

 
Nada mais havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrada esta ata, 

que lida e achada conforme, vai assinada pelos participantes, devidamente identificados no 

preâmbulo. Informa que os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados e que 

o certame será submetido à apreciação da Autoridade Competente da Companhia, à quem cabe 

homologar e adjudicar o objeto deste Pregão Eletrônico. 

 São Paulo, 13 de setembro de 2022. 

 

Patricia Nihari Arantes 

Pregoeira 

 

_______________________________ 

  

Ricardo Yutaka Yamada 

Membro 

 

_______________________________ 

  

Laudo Natel Iasulaitis 

Membro 

 

_______________________________ 

  

Maria Valdirene Carlos 

Membro 

 

_______________________________ 

  

Representante da área técnica (CODCO): 

Edilene Savi Gonçalves 

_______________________________ 

 

 


