
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00008/2018)

 

     às 10:31:52 horas do dia 12/06/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

02.00008/2018 - 2018/064/2018 que tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

JORNALÍSTICA RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO DE JORNAL DIÁRIO PARA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, NOTAS,

EDITAIS, PORTARIAS, PENALIDADES, AVISOS, CITAÇÕES, EXTRATOS DE

CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS, COMUNICAÇÕES AO GRANDE PÚBLICO E OUTRAS

PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO A SEREM VEICULADOS EM

JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DE ABRANGÊNCIA MUNICIPAL, visando atender

à Secretaria Geral de Governo  SGG.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa jornalística

responsável pela edição de jornal diário

para prestação de serviços de publicação de

procedimentos licitatórios, notas, editais,

portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de

contratos, termos aditivos e outras

publicações de interesse da Administração a

serem veiculados em jornal de grande

circulação e de abrangência municipal.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/06/2018 08:45:36:746 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP  R$
3.000.000.000,00

05/06/2018 17:03:23:385 EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA  R$ 920.000,00

09/06/2018 11:07:31:656 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME  R$ 1.106.666,67
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Lote (1) - Contratação de empresa jornalística

responsável pela edição de jornal diário

para prestação de serviços de publicação de

procedimentos licitatórios, notas, editais,

portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de

contratos, termos aditivos e outras

publicações de interesse da Administração a

serem veiculados em jornal de grande

circulação e de abrangência municipal.

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 12/06/2018, às 11:15:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa jornalística

responsável pela edição de jornal diário

para prestação de serviços de publicação de

procedimentos licitatórios, notas, editais,

portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de

contratos, termos aditivos e outras

publicações de interesse da Administração a

serem veiculados em jornal de grande

circulação e de abrangência municipal. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 14/06/2018, às 10:38:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2018, às 10:38:21 horas, no lote (1) - Contratação de empresa jornalística

responsável pela edição de jornal diário

para prestação de serviços de publicação de

procedimentos licitatórios, notas, editais,

portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de

contratos, termos aditivos e outras

publicações de interesse da Administração a

serem veiculados em jornal de grande

Data-Hora Fornecedor Lance

12/06/2018 11:04:49:371 EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA  R$ 919.305,00

12/06/2018 10:55:15:486 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME  R$ 919.500,00

12/06/2018 08:45:36:746 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP  R$
3.000.000.000,00
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circulação e de abrangência municipal. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências

habilitatórias e adequação do preço ofertado àquele indicado nos autos como de mercado,

em observâncias aos princípios jurídicos aplicáveis à matéria, em especial o da vinculação

ao instrumento convocatório, DECIDO DECLARAR VENCEDOR o fornecedor EDITORA

DIRAIO DA AMAZONIA LTDA. Fica desde já aberto o prazo de 1 (uma) hora, contados a

partir de agora, para interposição de eventual recurso, conforme item 11.2 do Edital. No dia

14/06/2018, às 13:26:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/06/2018, às 13:26:47 horas, no lote (1) - Contratação de empresa jornalística

responsável pela edição de jornal diário

para prestação de serviços de publicação de

procedimentos licitatórios, notas, editais,

portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de

contratos, termos aditivos e outras

publicações de interesse da Administração a

serem veiculados em jornal de grande

circulação e de abrangência municipal. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias e

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração, ADJUDICO o lote em favor da

licitante, conforme me autoriza o item 11.2.1 do Edital.

 

    No dia 14/06/2018, às 13:26:47 horas, no lote (1) - Contratação de empresa jornalística

responsável pela edição de jornal diário

para prestação de serviços de publicação de

procedimentos licitatórios, notas, editais,

portarias, penalidades, avisos, citações, extratos de

contratos, termos aditivos e outras

publicações de interesse da Administração a

serem veiculados em jornal de grande

circulação e de abrangência municipal. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA com o valor

R$ 919.200,00.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa
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PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

JOSILENE TEREZINHA CORREA DA SILVA MICHALSKI

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
63.763.296/0001-12 EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA

18.693.751/0001-04 EDITORA JORNALISTICA MADEIRAO LTDA - ME

01.527.405/0001-45 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP
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