
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃ0

Processo : 3038/2019

Pregão N°:  i6/2019

Tipo de Objeto: Outriis Prestações de Serviço
Objeto:                  Contratação de empi`esa para prestação de sewiços de publicação de extratos de licitaçõ€s em jornal

de  grande  circuhção  regional  (Vale  do  Paraíba)  e  estadual  (Estado  de  São  Paulo,  inclusive  no
município de São Paulo), com  cÉrculação diária  e tiragem  mínima  de 20.000 (vinte  mi]) exemplares,

pelo sistema de reastro de preços.

PREÂMBULO

No dia 28 de Novembro de 2019, às  14h, reuniram-se no Auditório da CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI, sito a Praça
dos  Três  Poderes,   74,   Centro,   a  Pregoeira,   Senhora  LUANA  SILVÉRIO   ALVES,   e  a  Equípe  de  Apoio,   Senhores
GILBERTO DE ANDRAI)E e VIVIANE DE MOURA, designados confome Portaria 29 de 26 de abril de 2019, para a
Sessão Pública do Pregão em epígrafe.

CRBDENCIAMENTO

Aberta  a  sessão,  prc)cedeu-se  o  exame  dos  documentos  oferecido  pelo  interessado  presente,  visando  à  comprovação  da
existência  de  poderes   para  fomulação  de  proposta  e  prática  dos  demais   atos  de  atribuição  do   Licitante,   na  seguinte
confomidade:

EBORESZI                                                                                                                                                                REPRÉsaqTÀNTE

PHABRICÀ    DE    PRODUçÕES    SERVIÇC)S    PROP.     PUBLI.     LTDA.                                                ROBERTO    EMILIANO   LEITE

A Pregoeira comunicou o enceri.amento do credenciamento.

Em seguida recebeu a Declaração do Licitante de que atende  plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital
e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

REGISTRO D0 PREGÃ0

Ato contínuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira
examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fomecimento ou de execução, com aqueles definidos no Edital.

Em seguida a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada a fomular lances de foma sequencial, a

partir  do  autor da  proposta  de  maior  preço  e  os  demais  em  ordem  decrescente  de  valor.  A  sequência de  ofertas  de  lances
ocorreu da seguinte foma:

E==



ITEM;     0001    -    Prestação    de    serviços    de    publicação    de    extratos    de    licitações    clo    liegislativo,     a    serem
venculados   em  jornal   de   grande   circulação   regional   e     estadual,    inclusive  no  município  de   São  Paulo.
Encerrado

FASE :    E'ROPOSTÀS

PHABRICA    DE    PRODUÇÕES    SERVIÇOS    PROP.                        R$    4C)6,0000              0,00%        14:11:23       Selecionado

FÀSE :    NEGOCIÀÇÃO

PHABRICA    DE    PRC)DUÇÕES    SERVIÇOS    PROP.                          R$    325,0000               0,00%        14:17:15

PHABRICA    DE    PRODUÇÕES    SERVIÇOS    PROP.                        R$    325,0000              0,00%        14:17:18       Melhor    Oferta

FASE :    ENCERRZ`MENTO   I)0   ITE84

PHABRICA    DE    PRODUçÕES    SERVIÇOS    PROP.                         R$    325,0000              0,00%        14:17:24       Vencedor

CLASSIFICAÇÃO

Declai.ada  encerrada  a  etapa  de   lances,  a  oferta  foi   classificada  em  ordem  crescente  de  valor,   respeítada  a  ordem  de
classificação, na seguinte confomidade:

€p|                                                                        vllm                    CI+|-ITlc]Cla
iT":    0001   -   Prestação   de   gerviços   clo   publicação   de   extratos   de   licltaçõeg   do   Legislativo,    a   serem
venculadoo  em  jornal  de  grande  circulação  regional  e    estadual,   inclusive  no  município  de  São  Paulo.
Enc:®rrado

PHABRICA    DE    PRODUÇÕES    SERVIÇOS    PROP.     PUBLI.    LTDA.                                                R$    406,00                               1°    Lugar

Nenh`ma  ME/EPP  £oí  selecionada  para  exercer  o  direito  de  preferência.

NEGOCIAÇÃO

Negociada  a  redução   do   preço   da  menor  oferta,   a   PTegoeira   considerou   que   o  preço   obtido,   abaixo   especificado,   é

âjcAE:EfTVÁEVLEio:usset:fi,co=,?atível  Com  oS  Preços  Praticados  Pelo  mercado,  Confo-e  apurado  no  Processo  de  licitação  ou

"EIRESÀ                                                                               rmTOR  VÀLOR     vÀloR  NEGocml)o  slTUAÇÃo
iT":    0001    -   Prostação   de   servíçoB   de   publicação   de   ext.rat.oB   do   licitaçôes   do   LegiBlat.ivo,    a   seren
venculacloB  en  jori`al  de  grande  circulação  regioi`al  e    es€aclual,   |nclusive  no  mi`icípio  de  São  Paulo.

PHABRICA    DE    PRODUÇÕES    SERVIÇOS    P                           R$    406,00                           R$    325,00

PHABRicÀ   DE   PRODUÇÕES   SERviços    P                        R$    325,00                         R$    325,00   Preço   Aceitável

IIABILITAÇÃO

Aberto  o  2°  Envelope  do  Licítante  analisados  os  documentos  de  habilitação,  foi  verificado  o  atendimento  dos  requisitos
estabelecidos no Edital.

Os documentos de habilitação examinados e as propostas dos credenciados foram rubricados pela Pregoeira e pelos membros
da Equipe de Apoio e colocado à disposição do Licitante para exame e rubrica.



RESULTADO

À vista da habi]itação, foi declarado:

ITEM    0001           PHABRICA    DE    PRODUÇÕES    SERVIÇOS    PROP.     PUBLi.1.                              R$    325,00  ........ Vencedor

VALOR   TOTAL    ADJÜDICADO    POR   FORNECEDOR

PHABRICA    DE    PRODUÇÕES    SERvlços    PROP.     PUBLI.     LTDA.        R$    16.250,00.

VÀLOR   TOTAL    D0    PREGÃO   R$    16.250,00.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo,  consultado,  o  Licitante declarou  nada ter a constar e,  em  seguida,  a Pregoeira adjudicou  o  item  objeto  deste
Pregão à empresa PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS PROP. PUBLI. LTDA.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi enceiTada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e
representante do li citante relacionado.

VIVIANE DE MOURA


