
  

  

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 
Autarguia Municipal 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVICO Ne 7/2021 

ATA DE PREGAO PRESENCIAL Ne 3/2021 

OBJETO: Contratacêo de empresa especializada na prestac&o de servicos de produc&o publicitêria e 
locac&o, sob demanda, em um periodo de 12 (doze) meses, de 120 (cento e vinte) espacos de 
publicidade, do tipo “outdoor”, incluindo a criac&o do cartaz, visando & divulgac&o das campanhas 
institucionais da Faculdade de Direito de S&o Bernardo do Campo. 

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, &s guatorze horas e trinta e dois 
minutos, na Auditério Prof. Dr. Affonso Insuela Pereira da Faculdade de Direito de SAo Bernardo do. 
Campo, reuniram-se a Pregoeira e a Eguipe de Apoio para a sessêo publica do Pregêo Presencial n* 
3/2021. Compareceram ao certame as seguintes empresas: 

  

  

  

EMPRESA , OCNPJ/MFE REPRESENTANTE 

Marcel Roberto Patrizi de Moraes 
  

LOOK OUTDOOR LTDA - ME 14.216.240/0001-32 RG n 17.866.193 SSPI/SP 

N CPF n* 163.550.748-05 

RUA REDE UNICA DE ANUNCIO Edson Francisco Ribeiro Pena 

EIRELI bis 10.979.518/0001-72 RG n 17.586.623 SSP/SP 

CPF ne 087.694 .738-03 

Iniciados os trabalhos, a Pregoeira procedeu a analise dos documentos de credenciamento das 
licitantes. Foi realizada diligência acerca da administracêo da licitante LOOK OUTDOOR LTDA — ME, 
visto gue no Contrato Social apresentado estava ausente a informac&o de administrac&o em conjunto 
ou separadamente. Ap6s consulta & Consultoria Técnica Juridica, entende-se due é possivel a 
administracêo separadamente, motivo pelo aual oo. representante da licitante..supracitada foi 
credenciado. Ato continuo, a Pregoeira declarou encërrada a etapa de credenciamento as .duinze `. 
horas e vinte e um minutos, sendo certo de gue os representantes das supracitddas empresas foram 
credenciados e autorizados a prosseguir no certame. Os envelopes “A” e 'B'” das empresas foram 
entregues tempestivamente, guando solicitados. Passou-se 4 etapa de abertura do enveldpe 'A" e a 
analise do Anexo II - Proposta Comercial. Coube & Pregoeira e & Eauipe de Apoio examinar a 
compatibilidade das Propostas Comerciais com o objeto licitado, resultou-se na seguinte classificac&o 
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EMPRESA ' T TT PREGO PROPOSTO 
12 TLOOK OUTDOOR LTDA— ME R$ 7260000 
22 |RUAREDE UNICADEANUNCIOEIRELI ` TR$ 78.000,00         
  

Imediatamente, as Propostas Comerciais foram colocadas a disposic&o para vistas dos represehtantes 
presentes. De acordo com os subitens 7.6 c/c 7.8 do Edital, para aretapa de lances foram admitidas as 
licitantes relacionadas abaixo, cujos representantes foram convidados a formular lances seguenciais, 

distintos e decrescentes, conforme o seguinte mapeamento: ER kor rd ! 

Tempo mêximo para cada lance: 5 (cinco) mmutos 
Reduc&o minima entre os lances: R$ 500,00 (guinhentos reais) 

Vee 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

LANCES | RUA REDE UNICA DE ANUNCIO EIRELI |  LOOK OUTDOORLTDA-ME.. OP ' OE EER reed 

12 rodada R$ 70.000,00 R$ 69.500,00 dee, 
23 rodada | R$ 69.000,00 'R$'6B.$00,00 MV / 
32 rodada R$ 67.000,00 “R$66.500,00 EN. 
4* rodada R$ 66.000,00 'R$65.500,00 TV) 
52 rodada R$ 65.000,00 'R$64.500,00) 1. MY 
6* rodada R$ 64.000,00 i `R$ 68.500,00 ! NN 
          7a rodada. Declinou N ' NS 
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Finda a etapa de lances, a Pregoëira considerou o valor exeguivel, obtendo-se a seguinte classificacao 
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definitiva: 

CLASSIFICACAO DEFINITIVA LICITANTE PRECO PROPOSTO 

18 LOOK OUTDOOR LTDA — ME R$ 63.500,00 

28 RUA REDE UNICA DE ANUNCIO EIRELI '|: ; R$ 64.000,00   

  

    
  

Ato continuo, abriu-se o Envelope “B” (Documentos de Habilitac&o) da licitante vencedora da etapa 
de lances. Apreciados os documentos habilitatérios, mostraram-se em conformidade com o item 5 do 
Edital. Os documentos habilitatêrios da licitante LOOK. OUTDOOR LTDA — ME foram colocados a 
disposicê&o para vistas, sem apontamentos por parte da outra licitante. Restou a& Pregoeira declarar 
habilitada e vencedora a empresa LOOK OUTDOOR LTDA — ME, pelo preco global de R$ 63.500,00 
(sessenta e três mil guinhentos reais), due representa o percentual de reducao de 61,35% (ses$enta e 
um virgula trinta por cento), com relac&o ao preco médio obtido em pesauisa de mercado, a saber: R$ 
103.500,00 (cento e três mil e duinhentos reais). Indagadas sobre a intencê&o de recorrer, ambas as 
licitantes declinaram ao exercicio do direito recursal. Desta forma, a Pregoeira declarou ventedora 
do Prego Presencial n 3/2021 a empresa LOOK OUTDOOR LTDA — ME, pelo preco global de R$ 
63.500,00 (sessenta e trés mil guinhentos reais). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

sinada pela Pregoeira, pelos Membros da Eauipe de Apoio e 
pelos representantes das licitantes/////II HEEN UPON DR 
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