PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO/RS
Ata de Realização
PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 029/2014-SRP
Às 14:00 horas do dia 22 do mês de Abril de 2014 em sessão aberta ao público, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste
Órgão e respectivos membros de apoio, designados pela Portaria nº. 007/2014, responsáveis pelo Pregão Presencial
nº. 029/2014, para REGISTRO DE PREÇOS para eventual locação de máquinas copiadoras para diversas
Secretarias do Município, com a finalidade de realizar a sessão de lances deste pregão presencial, recebendo
propostas e lances, bem como analisando e julgando as propostas comerciais das empresas participantes e a
documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.
O pregoeiro conduziu a sessão de pregão, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho
de 2002; Decreto Municipal nº. 133 de 16 de dezembro de 2002, Decreto Municipal 022 de 17 de fevereiro de 2010,
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar nº. 123 de 14 de dezembro de
2006, de acordo com as normas definidas no edital e seus anexos do referido Pregão.
RESULTADO DA SESSÃO PÚBLICA

ITEM

01

2 Multifuncional (copiadora, impressora, escâner)
laser Monocromático – 24.000 copias mensais; 15
Multifuncional (copiadora,impressora, escâner e fax)
jato de tinta – 22.500 copias mensais; 15 Marca:
Multifuncional (copiadora, impressora, escâner) laser
Monocromático – 30.000 copias mensais; de acordo
com Anexo I – Termo de Referência do Edital

Itens 01 a 03

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA

RICOH / BROTHER

76.500

UNIDADE

0,0640

Total

4.896,00

Unitário

O pregoeiro informou aos representantes das Empresas presentes, as regras da Licitação conforme o Preâmbulo do
Edital.
Procedeu-se o credenciamento, verificando que todas as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital.
Credenciados os participantes, o Pregoeiro procedeu a abertura do envelope n°.01 - “Propostas – das participantes
do certame e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, examinou a compatibilidade do objeto, prazos e
condições de fornecimento, verificando que todas as propostas atendem às condições exigidas no Edital.
Somente as propostas “Classificadas” foram convocadas para a etapa de lances.
Em sequência, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, conforme
mapeamento.

CREDENCIAMENTO
CPF/CNPJ

EPP/ME

17.697.097/0001-36

SIM

LICITANTE
PRINTCOPY COPIADORAS
LTDA

01

REPRESENTANTE

TELEFONE

E-MAIL

Marco Antonio dos Reis

54-3331-2300

printcopycopiadoras@hotmail.com

Itens 01 a 03

76500

UNIDADE

PROPOSTAS
Licitante

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA
Licitante

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA
Licitante

PRINTCOPY COPIADORAS LTDA

Marca

Unitário

RICOH / BROTHER

Total

0,0647
4.950,00
LANCES
Melhor
Proposta

Proposta
Inicial

Posição

Situação

Condição

1°

Classificada

Menor Proposta

ME/EPP

Posição

SIM

1°

1ª Rodada

Lance
Vencedor

Valor
Estimado

Negociado

Aceito

Ocorrências

Habilitado

0,0647

0,0933

0,0640

SIM

De Acordo com o Estimado

HABILITADO

0,0647
0,0647
ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

-

-

-

-

-

OCORRÊNCIAS DURANTE A SESSÃO
No momento da abertura do envelope nº.2 foi observada documentação pertinente a habilitação da empresa
vencedora. Foi verificada que Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias, exigido no item 7.1.3, alínea c)
esta vencida, sendo suspenso o certame para que no prazo de 2 (dois) dias úteis a empresa proponente apresente
documentação atualizada e devidamente regularizada.
Após examinadas a aceitabilidade das propostas, quanto ao objeto e ao seu valor, e verificado o atendimento das
exigências fixadas no Edital, os licitantes foram declarados vencedores dos respectivos itens, atendendo as
condições do Instrumento convocatório, estando isenta de quaisquer vícios e incorreções. Nada mais havendo a
declarar foi suspensa a sessão às 14:35 horas do dia 22 de Abril de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.
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As 14:00 horas do dia 23 de Abril de 2014 foi reaberta a sessão para encerramento do presente certame. A empresa
vencedora PRINTCOPY COPIADORAS LTDA apresentou documentação pertinente a Certidão Negativa de débitos
relativos às Contribuições Previdenciárias válida. Após, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no
quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 14:15 horas do dia 23
de Abril de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

__________________________________
Henrique José Kalkmann
PREGOEIRO OFICIAL
____________________________
Aline Weber
EQUIPE DE APOIO

____________________________
Mireli Della Valle
EQUIPE DE APOIO

____________________________
Marco Antonio dos Reis
PRINTCOPY COPIADORAS LTDA
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