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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

09/2013 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2013 – 

OBJETO: Contratação de  empresa para Prestação de Serviços de 

Publicação em jornais diários de grande circulação no Estado e na 

Região a qual pertence o município de Amargosa, conforme 

condições estabelecidas no Anexo I do Edital – Termo de 

Referência. 

 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas reuniram-se a Pregoeira 

CARLA SOUZA OLIVEIRA e a Equipe de Apoio formada por LEANDRO LEAL DA 

ANUNCIAÇÃO e ADRIANO BALBINO SANTOS JUNIOR, nomeados pela Portaria nº. 037, 

de 03 de janeiro de 2013, para realizar o recebimento e abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar 

do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013, cujo objeto é Contratação de empresa para Prestação 

de Serviços de Publicação em jornais diários de grande circulação no Estado e na Região a qual 

pertence o município de Amargosa, conforme condições estabelecidas no Anexo I do Edital – 

Termo de Referência. Compareceram ao Certame as empresas: CEDRO EDITORA GRÁFICA 

LTDA - CNPJ: 05.979.204/0001-30, representada pelo Sr. PAULO GILBERTO DO ROSÁRIO 

SANTOS – CPF nº. 004.899.455-38. 

A Sra. Pregoeira deu início à sessão esclarecendo aos presentes como funciona esta 

modalidade, os aspectos legais e os procedimentos que serão adotados no decorrer da sessão. 

A Pregoeira registrou que a sessão pública está sendo gravada e que o vídeo integrará os 

autos deste Processo Administrativo. Dando prosseguimento aos trabalhos a Pregoeira 

solicitou dos licitantes seus documentos de credenciamento o que foi de logo apresentado e 

entendido de acordo com as exigências editalícias. Concluída esta fase foi solicitada a 

declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento as exigências de 

habilitação correspondente a um dos Anexos do Edital que também foi apresentada pelos 

Licitantes.  

Em seguida solicitou os envelopes contendo as Proposta de Preços e os Documentos de 

Habilitação das empresas presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos foram abertos os 

envelopes (Envelope “A”) contendo a Proposta de Preços das empresas.  

As empresas participantes referiram que os valores utilizados como referência estão bem 

abaixo do valor de mercado. A Pregoeira registrou que ante a inexistência de outros 

orçamentos válidos, os preços registrados no âmbito do Estado da Bahia e União forma usados 

pela Administração. 

 

A empresa CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA ressalta que o valor global estimado constante no 

edital apresenta erro, pois não considerou o valor Cm/Coluna para qual o cálculo do valor global 

resultaria em R$138.750,00 e não R$ 29.400,00 como consta no edital devendo o mesmo ser retificado. 
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LOTE 01 

A Pregoeira verificou as propostas escritas apresentadas para o LOTE 01, classificado aquelas 

julgadas em conformidade com as exigências do Edital, conforme segue. 

LOTE 01 - (PROPOSTAS ESCRITAS) 

RAZÃO SOCIAL VALOR R$ 
PROPOSTA/ 

SITUAÇÃO 

CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA 138.750,00 Aceita/Classificada 

 A Pregoeira registrou a proposta segundo o valor oferecido restando a única classificada em 

1º Lugar a Empresa CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA com a proposta no valor de R$ 

138.750,00 conforme documentação. Foi aberto o Envelope contendo os documentos de 

habilitação. Os documentos da empresa foram submetidos à análise e rubrica pelos licitantes 

presentes. Os licitantes não apresentaram impugnações. Assim, a Pregoeira julgou habilitada a 

licitante CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA, declarando-a vencedora. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. 

Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade 

Competente para fins de homologação. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, 

agradecendo a presença de todos. 

 

 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 

Pregoeira 

 

 

LEANDRO LEAL DA ANUNCIAÇÃO  

Equipe de Apoio 

 

 

ADRINO BALBINO SANTOS JUNIOR 

Equipe de Apoio  

 

 

CEDRO EDITORA GRÁFICA LTDA 

PAULO GILBERTO DO ROSÁRIO 


