
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 07.02708/2018)

 

     às 10:31:47 horas do dia 22/05/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

LIDIANE SALES GAMA MORAIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

07.02708/2018 - 2019/031/2019 que tem por objeto REPUBLICAÇÃO  -  PE 031/2019;

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Reprografia, com fornecimento de

suprimentos e mão de obra com disponibilização de 3 (três) impressoras multifuncionais

monocromáticas novas e de primeiro uso em regime de comodato, incluindo serviços de

manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e componentes pelo prazo

de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Administração  SEMAD.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de Reprografia, com

fornecimento de suprimentos e mão de obra com disponibilização de 3 (três) impressoras

multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro uso em regime de comodato, incluindo

serviços de manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e componentes

pelo prazo de 12 (doze) meses.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de Reprografia, com

fornecimento de suprimentos e mão de obra com disponibilização de 3 (três) impressoras

multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro uso em regime de comodato, incluindo

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2019 20:05:45:063 F 3 COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 166.320,00

21/05/2019 17:46:14:404 COPIADORA RORIZ LTDA - EPP  R$ 166.320,00

20/05/2019 18:07:56:616 ESPACO DO SABER LTDA ME  R$ 166.320,00

21/05/2019 17:02:14:613 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 166.320.000,00

19/05/2019 21:24:24:780 R F SANTOS ME  R$ 166.320,00

21/05/2019 09:49:31:571 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI ME  R$ 185.000,00

12/05/2019 22:16:04:019 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 182.000,00
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serviços de manutenção preventiva e corretiva com a substituição de peças e componentes

pelo prazo de 12 (doze) meses.

 

    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 22/05/2019, às 10:58:36 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Reprografia, com fornecimento de suprimentos e mão de obra com

disponibilização de 3 (três) impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro

uso em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a

substituição de peças e componentes pelo prazo de 12 (doze) meses. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 30/05/2019, às 11:33:56 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 11:33:56 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Reprografia, com fornecimento de suprimentos e mão de obra com

disponibilização de 3 (três) impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro

uso em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a

substituição de peças e componentes pelo prazo de 12 (doze) meses. -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

preenchimento das exigências e condições editalícias; Que a proposta de preço está em

conformidade com o item 6.1.; Que o Parecer Técnico de fls. 502 dos autos e inserido no

campo de documentos deste licitações-e e no Portal de Compras da Prefeitura de Porto

Velho e o Parecer Contábil n. 069/2019 que consideraram a proposta e empresa apta;

Declaramos a empresa, vencedora do respectivo lote. No dia 30/05/2019, às 13:16:15 horas,

a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/05/2019, às 13:16:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

Data-Hora Fornecedor Lance

22/05/2019 10:57:42:243 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS
EIRELI ME  R$ 113.600,00

22/05/2019 10:57:26:311 R F SANTOS ME  R$ 113.700,00

22/05/2019 10:55:59:813 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME  R$ 115.200,00

22/05/2019 10:47:48:824 COPIADORA RORIZ LTDA - EPP  R$ 120.000,00

22/05/2019 10:46:30:022 ESPACO DO SABER LTDA ME  R$ 129.360,01

22/05/2019 10:37:57:250 F 3 COMERCIAL LTDA-EPP  R$ 157.080,00

12/05/2019 22:16:04:019 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA  R$ 182.000,00
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em serviços de Reprografia, com fornecimento de suprimentos e mão de obra com

disponibilização de 3 (três) impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro

uso em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a

substituição de peças e componentes pelo prazo de 12 (doze) meses. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento ao instrumento convocatório, tendo atendido as demais exigências

habilitatórias, bem como considerando que o valor ofertado está abaixo do estimado pela

Administração para o serviço, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza

o item 12.1 do Edital .

 

    No dia 30/05/2019, às 13:16:15 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de Reprografia, com fornecimento de suprimentos e mão de obra com

disponibilização de 3 (três) impressoras multifuncionais monocromáticas novas e de primeiro

uso em regime de comodato, incluindo serviços de manutenção preventiva e corretiva com a

substituição de peças e componentes pelo prazo de 12 (doze) meses. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ACRONET

CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME com o valor R$ 110.880,00.

 

    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.

 

LIDIANE SALES GAMA MORAIS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

GILBERTO SILVA DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
15.512.542/0001-10 ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME

22.882.427/0001-01 COPIADORA RORIZ LTDA - EPP

10.553.929/0001-00 ESPACO DO SABER LTDA ME

84.620.889/0001-08 F 3 COMERCIAL LTDA-EPP

11.757.232/0001-05 G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

05.518.307/0001-00 R F SANTOS ME
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21.545.589/0001-83 R&B PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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