
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA

SÃO PAULO

PREGÃO N.º 0031/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º  0043/2018

No dia , às horas, reuniram-se no(a) Av. Major Nicácio, 2433, a pregoeira, Senhora Bruna Sousa Ferreira e a Equipe de
Apoio, Senhor, Luis Fernando Santos Silva, designados através da PORTARIA 022/2018 a atuar no processo
0043/2018, nº. 0031/2018, para a sessão pública do Pregão Presencial em epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à
comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e práticas dos demais atos de atribuição do
Licitante, na seguinte conformidade:

1 - CREDENCIAMENTO

GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME             FILIPE TEOFILO FALEIROS                 
J. E. DE SOUSA NETO - ME                          JOAQUIM EMERENCIANO DE SOUSA NETO       

A pregoeira comunicou o final do credenciamento.
Em seguida recebeu a(s) Declaração(ões) do(s) Licitante(s) que atende(m) plenamente os requisitos de Habilitação
estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.

2 - REGISTROS DO PREGÃO PRESENCIAL

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de
Apoio, a pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, com
aqueles definidos no edital, e selecionados os Licitantes que participarão da Fase de Lances em razão dos preços
propostos, nos termos dos incisos VIII e IV do artigo 4º da Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/2002.

Em seguida, o pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüencia de
oferta de lances ocorreu da seguinte forma:

2 - CONFECÇÃO DE "REVISTA EU COMUNICO 2017"
  Fase: PROPOSTAS     
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           32,7700   0,01% 10:32:46 Classificado                  
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        32,4500   0,00% 10:33:19 Classificado                  
  1º Rodada           
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           32,7700   0,01% 10:36:57 Declinou            
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        32,4500   0,00% 10:36:58                     
  Fase: Negociação    
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        32,4000   0,00% 10:41:14 Melhor Oferta       

3 - CONFECÇÃO DE "LIVRO DO IESC 2018 - PORTAS ABERTAS PARA EDUCAÇÃO MÉDICA"
  Fase: PROPOSTAS     
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           34,6500   0,01% 10:32:58 Classificado                  
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        34,3500   0,00% 10:33:



33 Classificado                  
  1º Rodada           
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        34,3500   0,00% 10:42:05 Declinou            
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           34,3000   0,00% 10:41:51                     
  Fase: Negociação    
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           34,3000   0,00% 10:42:52 Melhor Oferta       

3 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO

2 - CONFECÇÃO DE "REVISTA EU COMUNICO 2017" - Encerrado
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        32,4000 1º Lugar                        
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           32,7700 2º Lugar                        
    ==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

3 - CONFECÇÃO DE "LIVRO DO IESC 2018 - PORTAS ABERTAS PARA EDUCAÇÃO MÉDICA" - Encerrado
    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           34,3000 1º Lugar                        
    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        34,3500 2º Lugar                        
    ==> Nenhuma ME/EPP foi selecionada para exercer o direito de preferência.

4 - VENCEDORES

2    J. E. DE SOUSA NETO - ME                        32,4000    32,4000 VENCEDOR  
3    GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME           34,3000    34,3000 VENCEDOR  

5 - HABILITAÇÃO

Após abertura dos envelopes de habilitação e conferência da documentação apresentada, a empresa J.E. DE SOUSA
NETO foI declarada HABILITADA por estar de acordo com o Edital. A empresa GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS
LTDA ME apresentou a CND MUNICIPAL com prazo de validade vencido, pela Lei 123/2006, fica aberto o prazo de 5
dias úteis para regularização.

6 - OBSERVAÇÕES

Sem mais, após a regularização, os itens serão adjudicados e o processo será encaminhado à autoridade competente
para homologação.

7 - RECURSOS

Foi aberta a palavra aos licitantes presentes, onde os representantes manifestaram não haver interesse em
interposição de recurso.

8 - ASSINATURAS DOS LICITANTES:

GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME             FILIPE TEOFILO FALEIROS                 
J. E. DE SOUSA NETO - ME                          JOAQUIM EMERENCIANO DE SOUSA NETO       



PREGOEIRO - EQUIPE DE APOIO

BRUNA SOUSA FERREIRA LUIS FERNANDO SANTOS SILVA
PREGOEIRO


