PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS
Ata de Realização
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 091/2017-SRP
Às 09:15 horas do dia 21 do mês de Dezembro de 2017 em sessão aberta ao público, na sala de reuniões do
Departamento de Habitação, reuniram-se o(a) Pregoeiro(a) em exercicio deste Órgão e respectivos membros de
apoio, designados pela Portaria nº. 517/2017, responsáveis pelo Pregão Presencial nº. 091/2017, para REGISTRO
DE PREÇOS para contratação de serviços de jornal, para a publicação de avisos e editais de licitações e outros atos
oficiais do Município de Carazinho, com a finalidade de realizar a sessão de lances deste pregão presencial,
recebendo propostas e lances, bem como analisando e julgando as propostas comerciais das empresas participantes
e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.
O(a) Pregoeiro(a) conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002; Decreto Municipal nº. 133 de 16 de dezembro de 2002, Decreto Municipal 022 de 17 de fevereiro de
2010, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar nº. 123 de 14 de
dezembro de 2006, de acordo com as normas definidas no edital e seus anexos do referido Pregão.
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA
ITEM
01

Serviços de publicações legais
Publicação em jornal, com abrangência
e institucionais do Poder Marca:
local e regional
Público Municipal.
CLELIA FONTOURA MARTINS PINTO-ME

conforme proposta

3000

UNIDADE (CM / COLUNA)

36,00

Total

108000,00

Unitário

O(a) Pregoeiro(a) informou aos representantes das Empresas presentes, as regras da Licitação conforme o
Preâmbulo do Edital.
Procedeu-se o credenciamento, verificando que todas as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital.
Credenciados os participantes, o(a) Pregoeiro(a) procedeu a abertura do envelope n°.01 - “Propostas – das
participantes do certame e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, examinou a compatibilidade do
objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando que todas as propostas atendem às condições exigidas no
Edital.
Somente as propostas “Classificadas” foram convocadas para a etapa de lances.
Em sequência, o(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances
de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor,
conforme mapeamento.
CREDENCIAMENTO
CPF/CNPJ

EPP/ME

08.749.062/0002-93

SIM

01

LICITANTE
REPRESENTANTE
CLELIA FONTOURA MARTINS JUSSARA MARIA ALBERTON
PINTO-ME
SIRENA

TELEFONE

E-MAIL

(54)33299666

financeiro.carazinho@diariodamanha.com

Publicação em jornal, com abrangência local e regional

3000
UNIDADE (CM / COLUNA)

PROPOSTAS
Licitante

CLELIA FONTOURA MARTINS PINTO-ME
Licitante

CLELIA FONTOURA MARTINS PINTO-ME
Licitante

CLELIA FONTOURA MARTINS PINTO-ME

Marca

Unitário

conforme proposta

Total

41,00
123.000,00
LANCES
Melhor
Proposta

Proposta
Inicial

Posição

Situação

Condição

1°

Classificada

Menor Proposta

ME/EPP

Posição

SIM

1°

1ª Rodada

Lance
Vencedor

Valor
Estimado

Negociado

Aceito

Ocorrências

Habilitado

36,00

36,48

36,00

SIM

De Acordo com o Estimado

HABILITADO

41,00
36,00
36,00
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

-

-

-

-

-

Após examinadas a aceitabilidade das propostas, quanto ao objeto e ao seu valor, e verificado o atendimento das
exigências fixadas no Edital, os licitantes foram declarados vencedores dos respectivos itens, atendendo as
condições do Instrumento convocatório, estando isenta de quaisquer vícios e incorreções. Foi então, concedida a
palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, sendo que os Licitantes declinaram
do direito de recurso. Após, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão
Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 10:00 horas do dia 21 de Dezembro de 2017, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo(a) Pregoeiro(a) em exercicio e Equipe de Apoio.

__________________________________
Luiz Carlos Tavares Batista
PREGOEIRA(O) EM EXERCICIO
____________________________
Luciana Salete Santos da Silva Kreutz
EQUIPE DE APOIO

____________________________
Marco Eugenio Gardin de Almeida
EQUIPE DE APOIO

____________________________
JUSSARA MARIA ALBERTON SIRENA
CLELIA FONTOURA MARTINS PINTO-ME
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