
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2016/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2016/000036)

 

     Às 11:09:29 horas do dia 09/06/2016 no endereço RUA PRIMEIRO DE MARCO, 33 -

CENTRO, bairro CENTRO, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 2016/000036 - 2016/PE015/2016 que tem por objeto O objeto do

presente pregão é contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de editoração,

produção e gerenciamento completo da revista Pensar Contábil, conforme Termo de

Referência, anexo I do presente edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - O objeto do presente pregão é contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de editoração, produção e gerenciamento completo da revista Pensar Contábil,

conforme Termo de Referência, anexo I do presente edital.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - O objeto do presente pregão é contratação de pessoa jurídica para prestação de

serviços de editoração, produção e gerenciamento completo da revista Pensar Contábil,

conforme Termo de Referência, anexo I do presente edital.

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2016 16:55:24:401 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA  R$ 30.000,00

09/06/2016 08:24:49:296 FOCALIZE - EVENTOS E SERVICOS LTDA  R$ 25.332,87

06/06/2016 11:26:14:793 MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL  R$ 52.800,00

09/06/2016 09:58:33:229 TT.COM MARKETING E EVENTOS LTDA. - EPP  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/06/2016 11:44:51:660 MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL  R$ 24.580,00

09/06/2016 11:44:35:361 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA  R$ 24.600,00

09/06/2016 08:24:49:296 FOCALIZE - EVENTOS E SERVICOS LTDA  R$ 25.332,87

09/06/2016 11:25:26:295 TT.COM MARKETING E EVENTOS LTDA. - EPP  R$ 36.000,00
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    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/06/2016, às 11:46:53 horas, no lote (1) - O objeto do presente pregão é

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de editoração, produção e

gerenciamento completo da revista Pensar Contábil, conforme Termo de Referência, anexo I

do presente edital. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 17/06/2016, às

15:10:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2016, às 15:10:58 horas, no lote (1) - O objeto do presente pregão é

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de editoração, produção e

gerenciamento completo da revista Pensar Contábil, conforme Termo de Referência, anexo I

do presente edital. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora do PE015/2016 a empresa MCP DA COSTA

DESIGN EDITORIAL, CNPJ 16.814.143/0001-77.

Cecilia Bandeira

Pregoeira. No dia 17/06/2016, às 15:13:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/06/2016, às 15:13:14 horas, no lote (1) - O objeto do presente pregão é

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de editoração, produção e

gerenciamento completo da revista Pensar Contábil, conforme Termo de Referência, anexo I

do presente edital. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do PE015/2016 à empresa MCP DA COSTA DESIGN

EDITORIAL, CNPJ 16.814.143/0001-77.

Cecilia Bandeira

Pregoeira.

 

    No dia 17/06/2016, às 15:13:14 horas, no lote (1) - O objeto do presente pregão é

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de editoração, produção e

gerenciamento completo da revista Pensar Contábil, conforme Termo de Referência, anexo I

do presente edital. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação

à empresa MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL com o valor R$ 21.886,50.

 

    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.
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CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA

Pregoeiro da disputa

 

DAMIANA LOPES DELEGA MONTYJO

Autoridade Competente

 

RAPHAEL LIRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.224.963/0001-18 FOCALIZE - EVENTOS E SERVICOS LTDA

03.002.566/0001-40 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA

16.814.143/0001-77 MCP DA COSTA DESIGN EDITORIAL

17.226.650/0001-52 TT.COM MARKETING E EVENTOS LTDA. - EPP
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