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"Nossa missão é garantir parte do seu futuro"

EDITAL N° 32/19 - BERTPREV

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

No dia 05 de dezembro de 2019, às 09 horas, reuniram-se na sede do BERTPREV,

situada na Rua Rafael Costábile, 596, Centro, Bertioga/SP, o Pregoeiro, Senhor

ANDRÉ GIRENZ RODRIGUES, e a Equipe de Apoio, Senhores JOSÉ FERREIRA

MELO FILHO e EVANILSON FISCHER MATOS SIQUEIRA, designados nos autos do

Processo n° 215/19 para a Sessão Pública do Pregão Presencial, tendo como objeto:

Contratação de empresa especializada em fornecer diariamente via correio eletrônico

e website o boletim de publicações de interesse do BERTPREV, conforme

detalhamento no Anexo VII - Termo de Referência.

Após realização da reunião para abertura dos envelopes e apreciação dos

documentos apresentados, conforme da ata lavrada, registrou-se o comparecimento

de uma única empresa participante, a empresa WEBJUR PROCESSAMENTO DE

DADOS LTDA - EPP, representada pela Sra. RENATA LUISA BRANCO FARÁVOLA.

Após o encerramento da análise da proposta comercial e da fase de lances,

não havendo outros licitantes para consulta de interposição de recurso, ato contínuo,

após a fase de negociação, o Pregoeiro adjudicou o objeto deste Pregão à empresa

WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, sendo o menor preço com o

valor mensal de R$ 328,30, considerado ACEITÁVEL por ser compatível com os

preços praticados pelo mercado.

Por conta disso, homologa-se o procedimento licitatório desenvolvido pelo

Pregão Presencial tipo menor preço, ao vencedor do certame, empresa WEBJUR

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP, CNPJ 09.400.465/0001-04, em razão

da estrita observância à legalidade e correto julgamento, por parte do Pregoeiro e sua

equipe de apoio.

Bertioga, 05 d^ deteembro de 2019.
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