
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE MOSTARDAS - SETOR DE COMPRAS - (RS)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE MOSTARDAS / Nº Processo: 625/2022)

 

     às 10:01:14 horas do dia 04/08/2022 no endereço RUA BENTO GONCALVES, 1020,

bairro CENTRO, da cidade de MOSTARDAS - RS, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

JOSEANE DE SOUZA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 625/2022 -

2022/38/2022 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de

outsourcing de locação de impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos (com no

máximo 24 meses de fabricação), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição

de peças e de todo o material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos

equipamentos, exceto papel, para diversas secretarias, Câmara Municipal, escolas e demais

prédios utilizados pelo município.  ******OBS: O VALOR DA DISPUTA SERÁ GLOBAL

REFERENTE AOS 45 LOTES POR 12 MESES CONFORME ANEXO II DO EDITAL (LOTE

44 REFERENTE A 504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO EXCEDENTES - LOTE 45

REFERENTE A 12.000 CÓPIAS COLORIDAS EXCEDENTES)*****.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de outsourcing de locação de

impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos (com no máximo 24 meses de

fabricação), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o

material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel,

para diversas secretarias, Câmara Municipal, escolas e demais prédios utilizados pelo

município.  ******OBS: O VALOR DA DISPUTA SERÁ GLOBAL REFERENTE AOS 45

LOTES POR 12 MESES CONFORME ANEXO II DO EDITAL (LOTE 44 REFERENTE A

504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO EXCEDENTES - LOTE 45 REFERENTE A 12.000

CÓPIAS COLORIDAS EXCEDENTES)*****

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa para prestação de serviços de outsourcing de locação de

impressoras, incluindo o fornecimento dos equipamentos (com no máximo 24 meses de

fabricação), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o
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material de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel,

para diversas secretarias, Câmara Municipal, escolas e demais prédios utilizados pelo

município.  ******OBS: O VALOR DA DISPUTA SERÁ GLOBAL REFERENTE AOS 45

LOTES POR 12 MESES CONFORME ANEXO II DO EDITAL (LOTE 44 REFERENTE A

504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO EXCEDENTES - LOTE 45 REFERENTE A 12.000

CÓPIAS COLORIDAS EXCEDENTES)*****

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 04/08/2022, às 10:18:18 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de outsourcing de locação de impressoras, incluindo o fornecimento

dos equipamentos (com no máximo 24 meses de fabricação), serviços de manutenção

preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao

perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para diversas secretarias, Câmara

Municipal, escolas e demais prédios utilizados pelo município.  ******OBS: O VALOR DA

DISPUTA SERÁ GLOBAL REFERENTE AOS 45 LOTES POR 12 MESES CONFORME

ANEXO II DO EDITAL (LOTE 44 REFERENTE A 504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO

EXCEDENTES -  LOTE 45 REFERENTE A 12.000 CÓPIAS COLORIDAS

EXCEDENTES)***** -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-03. No

dia 05/08/2022, às 08:51:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/08/2022, às 08:51:47 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de outsourcing de locação de impressoras, incluindo o fornecimento

dos equipamentos (com no máximo 24 meses de fabricação), serviços de manutenção

preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao

perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para diversas secretarias, Câmara

Municipal, escolas e demais prédios utilizados pelo município.  ******OBS: O VALOR DA

DISPUTA SERÁ GLOBAL REFERENTE AOS 45 LOTES POR 12 MESES CONFORME

ANEXO II DO EDITAL (LOTE 44 REFERENTE A 504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO

EXCEDENTES -  LOTE 45 REFERENTE A 12.000 CÓPIAS COLORIDAS

EXCEDENTES)***** -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da
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alteração foi o seguinte: O fornecedor apresentou documentação em conformidade com o

exigido em edital, anexou proposta devidamente adequada a negociação. No dia

08/08/2022, às 09:03:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/08/2022, às 09:03:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de outsourcing de locação de impressoras, incluindo o fornecimento

dos equipamentos (com no máximo 24 meses de fabricação), serviços de manutenção

preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao

perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para diversas secretarias, Câmara

Municipal, escolas e demais prédios utilizados pelo município.  ******OBS: O VALOR DA

DISPUTA SERÁ GLOBAL REFERENTE AOS 45 LOTES POR 12 MESES CONFORME

ANEXO II DO EDITAL (LOTE 44 REFERENTE A 504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO

EXCEDENTES -  LOTE 45 REFERENTE A 12.000 CÓPIAS COLORIDAS

EXCEDENTES)***** -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O fornecedor apresentou documentação em conformidade com o

exigido em edital, anexou proposta devidamente adequada a negociação.

 

    No dia 08/08/2022, às 09:03:06 horas, no lote (1) - Contratação de empresa para

prestação de serviços de outsourcing de locação de impressoras, incluindo o fornecimento

dos equipamentos (com no máximo 24 meses de fabricação), serviços de manutenção

preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo necessário ao

perfeito funcionamento dos equipamentos, exceto papel, para diversas secretarias, Câmara

Municipal, escolas e demais prédios utilizados pelo município.  ******OBS: O VALOR DA

DISPUTA SERÁ GLOBAL REFERENTE AOS 45 LOTES POR 12 MESES CONFORME

ANEXO II DO EDITAL (LOTE 44 REFERENTE A 504.000 CÓPIAS PRETO E BRANCO

EXCEDENTES -  LOTE 45 REFERENTE A 12.000 CÓPIAS COLORIDAS

EXCEDENTES)***** -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA com o valor R$

173.520,00.

 

        No dia 08/08/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da

ata: 

 

    O fornecedor TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA apresentou valor de

acordo com o estimado para o processo, apresentou documentação de acordo com o

exigido em edital e não houve apresentação de recurso. Sendo assim, sagra-se vencedora a

empresa TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA

 

    No dia 08/08/2022, às 09:13:43 horas, a autoridade competente da licitação - LAIS

SOUZA TEIXEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.
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    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

JOSEANE DE SOUZA

Pregoeiro da disputa

 

LAIS SOUZA TEIXEIRA

Autoridade Competente

 

GILBERTO DA SILVA ARAUJO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
10.639.199/0001-56 LFN COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

00.809.489/0001-47 TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA
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