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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N °  00212022 

Processo 	01312022 
Objeto 	: "Contratação de Empresa de Jornal, com circulação no Município de Tupi Paulista/SP, para 

utilização de centímetros de coluna no tipo 10 (dez), até o limite de 9.000 em/coluna (nove mil 
centímetros de coluna) a cada 12 (doze) meses, nas páginas do jornal, para publicação de todos os 
atos do Poder Legislativo e demais comunicados de interesse público, bem como, Balancetes e 
demais publicações previstas em Leis e matérias apresentadas pelos Senhores Vereadores, tais 
como: projetos, emendas, moções, requerimentos e indicações, conforme quantitativos e 

- 	 especificações relacionadas no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO 1" 
órgão 	: Câmara Municipal de Tupi Paulista/SP 

PREÂMBULO 

Às 14h00min. do dia 16 de dezembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Êrico da Silva Castro e Equipe de Apoio, 
registrando-se que o membro Sr. Gustavo Garcia Mateus não pode comparecer, para em atendimento às Disposições 
contidas na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e alterações posteriores, aplicando-se de forma subsidiária a Lei 
Federal n° 8.666193, realizar os procedimentos relativos a este Pregão Presencial. 

CREDENCIAMENTO 

Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu, no horário preestabelecido, a 
sessão presencial e efetuou o Credenciamento dos interessados, procedendo-se ao exame dos documentos oferecidos 
pelo(s) interessado(s) presente(s), na seguinte conformidade: 

EMPRESAS ME / CNPJ REPRESENTANTE CPF DO IDENTIFICAÇÃO 
EPP/ REPRESENTANTE 
MEl  

GRAFICA 	E 	EDITORA ME 61.172.32610001- THAIS 	ZANETTI 296.682.468-96 RG 	ri o 

TUPI LTDA. 90 GUALDA 30.126.477-6 
MENEGATTI  SSP/SP_____ 

Em seguida o Pregoeiro recebeu as Declarações da Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação 
estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente. A 
Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento. 

REGISTRO DO PREGÃO 

Ato continuo, foi aberto o Envelope contendo a Proposta e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o 
Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com aqueles 
definidos no Edital, estando tudo em ordem. 

Havendo apenas uma empresa presente à sessão pública deste pregão, encerrou-se a fase de lances e passou-se à 
etapa de classificação, conforme tabela abaixo: 

PROPOSTA INICIAL 

EMPRESA 	 ME/EPP/ 	 CNPJ 	 PROPOSTA 
MEl 

GRAFICA E EDITORA TUPI LTDA. 	 ME 	 61.172.32610001-90 	 R$ 2,82 

Ér'coIj 
(s- 

a Castro 
Pregoeiro Habilitado 

RG: 47.912.365-2 SSP/SP 
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CLASSIFICAÇÃO 

Declarada encerrada a etapa de lances, a(s) oferta(s) foram classificadas em ordem crescente de valor, assegurada as 
licitantes microempresas e empresa de pequeno porte o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem de 
classificação, na seguinte conformidade: 

CLASSIFICAÇÃO  

EMPRESA 	 ME/EPP/ 	 CNPJ 	 PROPOSTA 
MEl 

1°) GRAFICA E EDITORA TUPI LTDA. 	 ME 	 61172.32610001-90 	 R$ 2,82 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, a empresa licitante negociou no preço e apresentou o valor negociado 
abaixo: 

EMPRESA 

GRAFICA E EDITORA TUPI LTDA. 

MENOR VALOR 

R$ 2,82 

HABILITAÇÃO 

VALOR 	SITUAÇÃO 
NEGOCIADO  

R$ 2,80 	Preço Aceitável 

Aberto o 2 0  Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi 
verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital. Os documentos de habilitação examinados e as 
propostas da credenciada, bem como os documentos de credenciamento foram rubricados pela Pregoeira e pelos 
membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos Licitantes para exame e rubrica. 

RESULTADO 

À vista da habilitação, a empresa abaixo relacionada foi declarada vencedora do pregão: 

EMPRESA 	 ME/EPP/J 	CNPJ 	 VALOR TOTAL 
MEL  

GRAFICA E EDITORA TUPI LTDA. 	
ME 	

61.172.32610001-90 	 R$2,80 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

Dada a palavra à Licitante, esta manifestou-se concorde com a presente decisão, motivo pelo qual renunciou ao 
direito de interpor recurso de qualquer natureza, 

A. 
Érico da Silva Castro 

Pregoeiro Habilitado 
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ADJUDICAÇÃO 

Ato contínuo, tendo em vista que a Licitante declinou do direito de interpor recurso, o Pregoeiro adjudicou todos os itens 
do objeto deste Pregão à empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA ME 1 EPP! CNPJ VALOR TOTAL 
MEI 

GRÁFICA E EDITORA TUPI LTDA. ME  61.172.326/0001-90 R$ 2,80 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar e diante da ausência de intenção de recursos, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes relacionados. 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 
Concluído sem recursos - Adjudicado. 

Tupi Paulista/SP, 16 de dezembro de 2022. 

Erico da Silva Castro 
Pregoeiro Oficial 

Roselaine Barca 
Membro 

tos 

GRAFICA 	E 	EDITORA ME 61.172. 	- IS 	NETTI 296.682.468-96 RG 	n° 1, 
TUPI LTDA. 90 GUALDA 30.126.477-6 

MENEGATTI SSP/SP 
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