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Preâmbulo
Às treze horas do dia quinze do mês de junho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se na sala do setor de licitações, sito na Rua Daniel
Constantino dos Santos, nº 141, Vila Santos, o pregoeiro Jonas Santos Costa, e a equipe de apoio: Priscila Rodrigues Maciel e Ana
Paula Franco da Rosa Ribeiro Santos, designados através da portaria nº 013 de 01 de abril de 2020, para a sessão do pregão em
epígrafe.
Credenciamento
Declarada aberta a sessão, o pregoeiro procedeu ao credenciemanto do representante interessado, visando a verificação e
comprovação da existência dos respectivos poderes para formulação de lances e prática dos demais atos de atribuição do licitante. Em
seguida, o pregoeiro recebeu o envelope de proposta e documentos de habilitação da empresa participante:
Pregão:

PGP 000036/2020
Processo: PC 000094/2020
Contratação de empresa jornalistica, para prestação de serviços editoriais de publicação em jornal diário impresso, com 5
Objeto:
edições semanais (conforme acompanhe as datas do Diário de Minas) de publicação institucional e atos oficiais, balancetes
e relatórios oficiais da Prefeitura Municipal de Circulação local e regional, que circule obrigatoriamente na região do
Circuito das Águas e Terras Altas da Mantiqueira, adotando o critério de apresentação de Menor Preço por parte do
fornecedor, pelo período de 12 (doze) meses
Fornecedor

CNPJ/CPF

Representante

Documento

Lote(s)

JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

08.560.398/0001-22

GIOVANNI ALBERTO
BARBOSA

47.326.361

1

Com o consequente encerramento de recebimento de propostas, o pregoeiro declarou encerrada a etapa de credenciamento.
Registro do pregão
Reiniciados os trabalhos, ficou definido o licitante que participará da fase de lances em razão dos preços propostos, nos termos dos
incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. Em seguida o Pregoeiro convidou o autor da proposta
selecionada a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço. Como não houve lance a proposta
permanceceu da seguinte forma:
Lote: 1 - prestação de serviços editoriais de publicação em jornal diário impresso, com 5 edições semanais (co
Propostas
Data/Hora

Fornecedor

15/06/2020 13:31:05

JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

Selecionado Valor

Marca

Sim

7,00 JORNAL PANORAMA

1ª Rodada
Data/Hora

Fornecedor

Lance

15/06/2020 13:31:24

JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

Declinou

Classificação
Declarada encerrada a etapa de lances, a oferta foi classificada em ordem de valor, respeitada a ordem de classificação, na seguinte
conformidade:
Lote: 1 - prestação de serviços editoriais de publicação em jornal diário impresso, com 5 edições semanais (co
Fornecedor

Lance

JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

Classificação
7,00 1º Lugar

Direito de preferência ME / Negociação
Em seguida, iniciou-se a negociação considerando a classificação anterior. Negociada a redução do preço da menor oferta, o Pregoeiro
considerou que o preço obtido, abaixo especificado, é aceitável por ser compátivel com os preços praticados pelo mercado, conforme
apurado no processo de licitação.
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Lote: 1 - prestação de serviços editoriais de publicação em jornal diário impresso, com 5 edições semanais (co
Negociações
Data/Hora

Fornecedor

Valor

15/06/2020 13:32:02

JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

Melhor oferta

6,50

Habilitação do pregão
Data/Hora

Fornecedor

Valor

15/06/2020 13:39:03

JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

Habilitado

Habilitação
Os documentos de habilitação examinados e a proposta da empresa credenciada foi rubricada pelo Pregoeiro e pelos membros da
Equipe de Apoio e colocados a disposição dos Licitantes para exame e rubrica.
Resultado
À vista da habilitação, foi declarado:
Vencedor (es):
Vencido
Lote

Quantidade Valor unitário

Fornecedor

1 JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)

7.000,0000

Valor total

6,50

Estimado

Economia %

45.500,00

69.790,00 24.290,00(34,80%
)

45.500,00

69.790,00

Marca: JORNAL PANORAMA
24.290,00

Adjudicação
Diante da proposta apresentada, a melhor oferta foi encaminhada para adjudicação.
Fornecedor: JORNAL PANORAMA LTDA - ME (ME/EPP)
Total adjudicado
Lote

Quantidade Valor unitário

1 - prestação de serviços editoriais de publicação em jornal diário impresso, com 5
edições semanais (co

7.000,0000

Valor total
6,50

45.500,00

Total do fornecedor:

45.500,00

Total geral:

45.500,00

Encerramento
Após a sessão de lances a palavra foi franqueada ao licitante presente que não se manifestou sendo-lhe informado que decai neste
momento do direito de recorrer nos termos da Lei Federal 10.520/2002.
Representante(s) da(s) empresa(s)

GIOVANNI ALBERTO BARBOSA
JORNAL PANORAMA LTDA - ME
08.560.398/0001-22

Pregoeiro e equipe de apoio
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ANA PAULA FRANCO DA ROSA RIBEIRO SANTOS
Membro/Equipe de apoio
033.214.856-48

PRISCILA RODRIGUES MACIEL
Membro/Equipe de apoio
063.256.256-09

JONAS SANTOS COSTA
Pregoeiro
M4.317.117
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