RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 987 / 8º ANDAR - NITEROI – RJ
CNPJ: 32.556.060/0001-81
CEP: 24020-200

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2016 - PROCESSO Nº: 200/849/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO

ATA DE ABERTURA –
SESSÃO PÚBLICA

No dia 25 (vinte e cinco) de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 10:00 horas, no auditório da FMS, à rua Visc. de Sepetiba, 987/9º andar - Centro, reuniram-se os
membros da Comissão Permanente de Pregão, designados pela Portaria nº 098/2015, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. Iniciando-se os trabalhos,
procedeu-se ao credenciamento e ao recebimento dos Envelopes nº 1 – Propostas e nº 2 – Habilitação. Com o auxílio dos membros da Equipe de Apoio, o(a)
Pregoeiro(a) examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento/execução com aqueles definidos no Edital, tendo selecionado entre seus
autores os Licitantes que participarão da etapa de lances verbais em razão dos preços propostos, conforme relacionados abaixo:

Empresas
EDITORA JORNALISTICA ALBERTO LTDA.

C.N.P.J.
05.844.447.0001/60

ASS.

1

O(a) Pregoeiro(a) convidou individualmente os autores daquelas propostas que ensejaram a disputa por lances, selecionados de forma seqüencial, a partir do autor da
proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência das propostas de menores preços apresentados ficou conforme o mapa de lances
abaixo.

Item

Especificação

Valor
Máximo

Publicação de editais de avisos de licitação em caderno de noticiário – quantidade 720 cm/coluna
Valor unitário – R$ 63,00
01

EMPRESAS
Proposta
Inicial
1ª rodada

45.360,00

ED. JORN.
ALBERTO
62,00
52,00

VENCEDOR: EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA.
TOTAL: R$37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais)
Após verificada a regularidade da documentação do(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), o(s) mesmo(s) foi(ram) declarado(s) vencedor(es) dos respectivos itens,
tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação
conforme indicado no quadro comparativo acima. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apoio.
Parecer da Comissão:
NÃO HOUVE INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DA EMPRESA PRESENTE.
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Assinatura do(a) Pregoeiro(a) e dos membros da Comissão que estiveram presentes:

Pregoeira: INEZELANE NACIF TIENGO ............................................................................................
Apoio: CARLOS ALBERTO VALADARES .......... ...............................................................................
Apoio: ELIANA BIZZO NEVES TAVARES .........................................................................................
Apoio: ELIANA DE ALMEIDA E ALBUQUERQUE DA MATTA ......................................................
Assinatura do Responsável Técnico: ......................................................................................................
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