
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2018/000014)

 

     às 11:00:15 horas do dia 23/03/2018 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: 2018/000014 - 2018/008/2018 que tem por objeto O objeto do presente

é impressão das publicações do CRCRJ, conforme Anexo I do Edital.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - IMPRESSÃO DO RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO CRCRJ � ANO 2017

Periodicidade: 1 (uma) edição anual

Formato: 22,5 cm de largura x 29 cm de altura (fechado)

Cores: capa e miolo: 4/4

Papel capa: cartão supremo 250g

Papel miolo: couchê fosco 150g

Lombada: 0,5 cm

Acabamento: aplicação de relevo seco, laminação BOPP Fosco, verniz UV localizado brilho

na 1° (primeira) capa, lombada colada e refile.

N° de páginas: até 56 (cinquenta e seis) páginas, incluindo as 4 (quatro) páginas da capa.

Tiragem: 200 (duzentos) exemplares

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ.

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/03/2018 09:54:17:943 GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME  R$ 15.000,00

23/03/2018 08:49:21:264 GRAFICA ABREU LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

22/03/2018 08:51:59:731 A.L.F.S.MONTEIRO - ME  R$ 10.000,00

21/03/2018 12:00:40:146 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME  R$ 50.000,00

20/03/2018 15:12:10:032 BRAZIL PUBLISHING - AUTORES E EDITORES
ASSOCIADOS  R$ 8.280,00
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Lote (2) - IMPRESSÃO DA REVISTA DO CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Periodicidade: bimestral (6 edições por ano � nº 53 a 58)

Formato: 20,5 cm de largura X 27,5 cm de altura (fechado)

Cores capa e miolo: 4/4

Papel capa e miolo: couchê 115g

Acabamento: 2 (dois) grampos canoa e corte lateral

Nº de páginas: 24 (20 miolo + 4 capas)

Tiragem: 2.000 (dois mil) cada edição, totalizando 12.000 (doze mil) exemplares.

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: o CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - IMPRESSÃO DO RELATÓRIO SOCIOAMBIENTAL DO CRCRJ � ANO 2017

Periodicidade: 1 (uma) edição anual

Formato: 22,5 cm de largura x 29 cm de altura (fechado)

Cores: capa e miolo: 4/4

Papel capa: cartão supremo 250g

Papel miolo: couchê fosco 150g

Lombada: 0,5 cm

Acabamento: aplicação de relevo seco, laminação BOPP Fosco, verniz UV localizado brilho

na 1° (primeira) capa, lombada colada e refile.

N° de páginas: até 56 (cinquenta e seis) páginas, incluindo as 4 (quatro) páginas da capa.

Tiragem: 200 (duzentos) exemplares

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

22/03/2018 19:23:02:778 COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/03/2018 09:54:17:943 GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME  R$ 42.000,00

23/03/2018 08:49:21:264 GRAFICA ABREU LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

22/03/2018 08:51:59:731 A.L.F.S.MONTEIRO - ME  R$ 46.000,00

21/03/2018 12:00:40:146 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME  R$ 100.000,00

20/03/2018 15:12:10:032 BRAZIL PUBLISHING - AUTORES E EDITORES
ASSOCIADOS  R$ 88.200,00

22/03/2018 19:23:02:778 COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME  R$ 1.000.000,00

23/03/2018 09:31:13:626 MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME  R$ 240.000,00
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Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ.

Lote (2) - IMPRESSÃO DA REVISTA DO CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Periodicidade: bimestral (6 edições por ano � nº 53 a 58)

Formato: 20,5 cm de largura X 27,5 cm de altura (fechado)

Cores capa e miolo: 4/4

Papel capa e miolo: couchê 115g

Acabamento: 2 (dois) grampos canoa e corte lateral

Nº de páginas: 24 (20 miolo + 4 capas)

Tiragem: 2.000 (dois mil) cada edição, totalizando 12.000 (doze mil) exemplares.

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: o CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ.

 

    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

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 11:28:28:295 COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME  R$ 6.400,00

23/03/2018 11:26:24:565 A.L.F.S.MONTEIRO - ME  R$ 6.500,00

23/03/2018 11:22:13:321 GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME  R$ 7.600,00

20/03/2018 15:12:10:032 BRAZIL PUBLISHING - AUTORES E EDITORES
ASSOCIADOS  R$ 8.280,00

21/03/2018 12:00:40:146 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME  R$ 50.000,00

23/03/2018 08:49:21:264 GRAFICA ABREU LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

23/03/2018 11:57:44:874 MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME  R$ 26.000,00

23/03/2018 11:57:25:410 GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME  R$ 26.280,00

23/03/2018 12:03:30:913 COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME  R$ 29.800,00

23/03/2018 11:53:26:300 BRAZIL PUBLISHING - AUTORES E EDITORES
ASSOCIADOS  R$ 30.250,00

22/03/2018 08:51:59:731 A.L.F.S.MONTEIRO - ME  R$ 46.000,00

21/03/2018 12:00:40:146 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME  R$ 100.000,00

23/03/2018 08:49:21:264 GRAFICA ABREU LTDA - EPP  R$ 1.000.000,00
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o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 23/03/2018, às 11:29:30 horas, no lote (1) - IMPRESSÃO DO RELATÓRIO

SOCIOAMBIENTAL DO CRCRJ � ANO 2017

Periodicidade: 1 (uma) edição anual

Formato: 22,5 cm de largura x 29 cm de altura (fechado)

Cores: capa e miolo: 4/4

Papel capa: cartão supremo 250g

Papel miolo: couchê fosco 150g

Lombada: 0,5 cm

Acabamento: aplicação de relevo seco, laminação BOPP Fosco, verniz UV localizado brilho

na 1° (primeira) capa, lombada colada e refile.

N° de páginas: até 56 (cinquenta e seis) páginas, incluindo as 4 (quatro) páginas da capa.

Tiragem: 200 (duzentos) exemplares

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 29/03/2018, às 16:12:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/03/2018, às 16:12:11 horas, no lote (1) - IMPRESSÃO DO RELATÓRIO

SOCIOAMBIENTAL DO CRCRJ � ANO 2017

Periodicidade: 1 (uma) edição anual

Formato: 22,5 cm de largura x 29 cm de altura (fechado)

Cores: capa e miolo: 4/4

Papel capa: cartão supremo 250g

Papel miolo: couchê fosco 150g

Lombada: 0,5 cm

Acabamento: aplicação de relevo seco, laminação BOPP Fosco, verniz UV localizado brilho

na 1° (primeira) capa, lombada colada e refile.

N° de páginas: até 56 (cinquenta e seis) páginas, incluindo as 4 (quatro) páginas da capa.

Tiragem: 200 (duzentos) exemplares

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  a situação do lote foi alterada para: declarado
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vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos Vencedora do Lote 1 do

presente pregão a empresa COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME,  CNPJ 07.807.253/0001-10.

Cecília Bandeira - Pregoeira. No dia 05/04/2018, às 16:12:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/04/2018, às 16:12:18 horas, no lote (1) - IMPRESSÃO DO RELATÓRIO

SOCIOAMBIENTAL DO CRCRJ � ANO 2017

Periodicidade: 1 (uma) edição anual

Formato: 22,5 cm de largura x 29 cm de altura (fechado)

Cores: capa e miolo: 4/4

Papel capa: cartão supremo 250g

Papel miolo: couchê fosco 150g

Lombada: 0,5 cm

Acabamento: aplicação de relevo seco, laminação BOPP Fosco, verniz UV localizado brilho

na 1° (primeira) capa, lombada colada e refile.

N° de páginas: até 56 (cinquenta e seis) páginas, incluindo as 4 (quatro) páginas da capa.

Tiragem: 200 (duzentos) exemplares

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do Lote 1 do presente pregão à

empresa COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME, CNPJ 07.807.253/0001-10.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 05/04/2018, às 16:12:18 horas, no lote (1) - IMPRESSÃO DO RELATÓRIO

SOCIOAMBIENTAL DO CRCRJ � ANO 2017

Periodicidade: 1 (uma) edição anual

Formato: 22,5 cm de largura x 29 cm de altura (fechado)

Cores: capa e miolo: 4/4

Papel capa: cartão supremo 250g

Papel miolo: couchê fosco 150g

Lombada: 0,5 cm

Acabamento: aplicação de relevo seco, laminação BOPP Fosco, verniz UV localizado brilho

na 1° (primeira) capa, lombada colada e refile.

N° de páginas: até 56 (cinquenta e seis) páginas, incluindo as 4 (quatro) páginas da capa.

Tiragem: 200 (duzentos) exemplares

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.
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Arte final: O CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME com o valor R$ 6.400,00.

 

    No dia 23/03/2018, às 12:05:14 horas, no lote (2) - IMPRESSÃO DA REVISTA DO

CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Periodicidade: bimestral (6 edições por ano � nº 53 a 58)

Formato: 20,5 cm de largura X 27,5 cm de altura (fechado)

Cores capa e miolo: 4/4

Papel capa e miolo: couchê 115g

Acabamento: 2 (dois) grampos canoa e corte lateral

Nº de páginas: 24 (20 miolo + 4 capas)

Tiragem: 2.000 (dois mil) cada edição, totalizando 12.000 (doze mil) exemplares.

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: o CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 29/03/2018, às 16:17:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/03/2018, às 16:17:43 horas, no lote (2) - IMPRESSÃO DA REVISTA DO

CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Periodicidade: bimestral (6 edições por ano � nº 53 a 58)

Formato: 20,5 cm de largura X 27,5 cm de altura (fechado)

Cores capa e miolo: 4/4

Papel capa e miolo: couchê 115g

Acabamento: 2 (dois) grampos canoa e corte lateral

Nº de páginas: 24 (20 miolo + 4 capas)

Tiragem: 2.000 (dois mil) cada edição, totalizando 12.000 (doze mil) exemplares.

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: o CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaramos vencedora do Lote 2 do
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presente pregão a empresa MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME ,  CNPJ

15.292.830/0001-07

Cecília Bandeira - Pregoeira. No dia 05/04/2018, às 16:17:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/04/2018, às 16:17:53 horas, no lote (2) - IMPRESSÃO DA REVISTA DO

CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Periodicidade: bimestral (6 edições por ano � nº 53 a 58)

Formato: 20,5 cm de largura X 27,5 cm de altura (fechado)

Cores capa e miolo: 4/4

Papel capa e miolo: couchê 115g

Acabamento: 2 (dois) grampos canoa e corte lateral

Nº de páginas: 24 (20 miolo + 4 capas)

Tiragem: 2.000 (dois mil) cada edição, totalizando 12.000 (doze mil) exemplares.

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: o CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos o objeto do Lote 2 do presente pregão à

empresa MARC PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, CNPJ 15.292.830/0001-07.

Cecilia Bandeira - Pregoeira.

 

    No dia 05/04/2018, às 16:17:53 horas, no lote (2) - IMPRESSÃO DA REVISTA DO

CRCRJ - VALOR CONTÁBIL

Periodicidade: bimestral (6 edições por ano � nº 53 a 58)

Formato: 20,5 cm de largura X 27,5 cm de altura (fechado)

Cores capa e miolo: 4/4

Papel capa e miolo: couchê 115g

Acabamento: 2 (dois) grampos canoa e corte lateral

Nº de páginas: 24 (20 miolo + 4 capas)

Tiragem: 2.000 (dois mil) cada edição, totalizando 12.000 (doze mil) exemplares.

Prova: prova digital de cor impressa de todas as páginas com marca de corte.

Arte final: o CRCRJ disponibilizará a arte final em arquivo fechado (pdf em alta resolução).

Condições Gerais: O custo do acompanhamento de produção gráfica e da visita técnica é

por conta da gráfica contratada; os exemplares impressos deverão ser idênticos às provas

validadas, não se admitindo alteração de cor, borrões, imagens opacas, sob pena de nova

impressão, sem ônus para o CRCRJ. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME com o valor
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R$ 25.998,00.

 

    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.

 

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:
11.184.290/0001-97 A.L.F.S.MONTEIRO - ME

20.294.250/0001-99 BRAZIL PUBLISHING - AUTORES E EDITORES ASSOCIADOS

07.807.253/0001-10 COMERCIAL LUEJO EIRELI - ME

12.622.028/0001-40 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA ME

58.295.429/0001-33 GRAFICA ABREU LTDA - EPP

07.795.101/0001-45 GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA - ME

15.292.830/0001-07 MARC PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
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