PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça Armando de Salles Oliveira nº 200 - CEP 18.500-000
Fone (15) 3283-8300 – (15) 3283-8331
e-mail: licitacao@laranjalpaulista.sp.gov.br

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA
HABILITAÇÃO/ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
017/2019-PROCESSO Nº 047/2019-P.M.L.P.

Às 10:00 ( dez horas) do dia 22 ( vinte e dois) de Julho de 2.019 (dois
mil e dezenoze), na Sala de Licitações do Prédio da Prefeitura Municipal
de Laranjal Paulista-SP, sita. à Praça Armando de Salles Oliveira, nº
200, reuniram-se a Pregoeira - Cláudia Tereza Pessin e Membros da
Equipe de Apoio: Silvana Soares de Camargo, Aline Santa Rosa e
Cristiane Rogéria de Moura, designados através da Portaria nº
003/2019 de 03 de janeiro de 2.019, foi instalada a sessão de
julgamento
da licitação em epígrafe, que tem por objetivo:
Contratação de imprensa escrita, para publicação de Leis, Decretos,
Atos Oficiais e demais matérias de interesse Municipais, conforme
especificações contidas no Edital do Pregão Presencial
nº
017/2.019, devidamente autorizada pelo Prefeito Municipal. A Srª
Pregoeira, deu início a sessão, com vistas a proceder o julgamento do
documento protocolado pela empresa Eudo Quaresma Martins Me., em
19 de Julho de 2.019. A Pregoeira verificou a veracidade da
autenticação da Certidão Negativa Municipal, comprovada através do
site: www.conchas.sp.gov.br. sendo apresentada como certidão válida,
conforme documento anexo. Desta forma, como a referida empresa
cumpriu com o prazo estabelecido na Lei Complementar 123/06 e
147/2014 (ME/EPP e tendo em vista que o documento estava dentro da
legalidade, esta Comissão decidiu declarar a empresa Eudo Quaresma
Martins Me., HABILITADA e declará-la vencedora do certame, pelo
critério de menor preço unitário ( por cm2), no valor de R$ 0,12 (doze
centavos) por cm2. Franqueada a palavra e não havendo quem dela
fizesse uso, e nada mais havendo, a Srª Pregoeira, informou que este
certame licitatório será encaminhado à autoridade superior para sua
apreciação e HOMOLOGAÇÃO e encerrou a sessão e determinou a
lavratura desta ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela
Pregoeira e pelos Membros da Equipe de Apoio.
Cláudia Tereza Pessin
Pregoeira
Membros da Equipe de Apoio:

Silvana Soares de Camargo

Aline Santa Rosa

Cristiane Rogéria de Moura
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