
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: 06.09164/2019)

 

     às 10:31:30 horas do dia 03/10/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

06.09164/2019 - 2019/126.2019 que tem por objeto Contratação de Empresa especializada

para confecção de até 120.000 (Cento e vinte mil) Carnês de IPTU/TRSD  2020, visando

atender a Secretaria Municipal de Fazenda  SEMFAZ.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E

IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil), CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício

de 2020,de acordo com as especificações:

 

CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com impressão de

fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores para frente e quatro cores para o

verso (Colorido 4/4 Cores), e dados variáveis para o endereçamento do Contribuinte na

frente;

 

      CONTRA-CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com

impressão de fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores na frente e quatro

cores para o verso (Colorido 4/4 Cores);

 

      MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, cor (1/0 � preto) e

parcelas impressas pelo processo de impressão laser digital, com resolução mínima de 600

dpi, com impressão simultânea de formulários de dados variáveis (nome do contribuinte

proprietário, nome do contribuinte compromissário/posseiro, endereço completo d

Data-Hora Fornecedor Proposta

30/09/2019 15:26:23:350 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA  R$ 295.200,00

02/10/2019 11:41:22:756 OMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA.EPP  R$ 295.200,00

02/10/2019 14:29:41:794 SMARAPD INFORMATICA LTDA  R$ 295.200,00

26/09/2019 16:25:36:533 FAST PRINT & SYSTEM LTDA  R$ 295.200,00

02/10/2019 15:16:07:432 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA  R$ 295.200,00
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    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E

IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil), CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício

de 2020,de acordo com as especificações:

 

CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com impressão de

fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores para frente e quatro cores para o

verso (Colorido 4/4 Cores), e dados variáveis para o endereçamento do Contribuinte na

frente;

 

      CONTRA-CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com

impressão de fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores na frente e quatro

cores para o verso (Colorido 4/4 Cores);

 

      MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, cor (1/0 � preto) e

parcelas impressas pelo processo de impressão laser digital, com resolução mínima de 600

dpi, com impressão simultânea de formulários de dados variáveis (nome do contribuinte

proprietário, nome do contribuinte compromissário/posseiro, endereço completo d

02/10/2019 10:14:07:500 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP  R$ 294.000,00

25/09/2019 16:50:41:238 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA
ME  R$ 295.200,00

02/10/2019 16:57:44:758 TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA  R$ 1.800.000,00

02/10/2019 15:45:18:713 AFRICA INDUSTRIA COM E SERV DE IMPRESSOES
DIGITAIS  R$ 295.200,00

02/10/2019 14:54:02:522 RGT INDUSTRIA GRAFICA E EMBALAGENS - EIRELI  R$ 288.000,00

02/10/2019 16:04:47:882 M AMALIA TEIDER MENDES  R$ 295.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/10/2019 11:19:33:403 RGT INDUSTRIA GRAFICA E EMBALAGENS - EIRELI  R$ 52.800,00

03/10/2019 11:18:53:029 FAST PRINT & SYSTEM LTDA  R$ 53.999,99

03/10/2019 11:18:13:599 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA  R$ 54.000,00

03/10/2019 10:53:53:391 M AMALIA TEIDER MENDES  R$ 67.000,00

03/10/2019 10:54:41:835 OMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA.EPP  R$ 78.000,00

03/10/2019 10:51:33:784 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP  R$ 79.100,00

03/10/2019 10:47:32:968 AFRICA INDUSTRIA COM E SERV DE IMPRESSOES
DIGITAIS  R$ 84.000,00

03/10/2019 10:47:29:674 SMARAPD INFORMATICA LTDA  R$ 98.500,00

03/10/2019 11:03:44:025 TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA  R$ 160.500,00

03/10/2019 10:53:58:236 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA
ME  R$ 160.999,99

03/10/2019 10:47:22:945 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA  R$ 162.000,00
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    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 03/10/2019, às 11:23:09 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil),

CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício de 2020,de acordo com as especificações:

 

CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com impressão de

fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores para frente e quatro cores para o

verso (Colorido 4/4 Cores), e dados variáveis para o endereçamento do Contribuinte na

frente;

 

      CONTRA-CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com

impressão de fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores na frente e quatro

cores para o verso (Colorido 4/4 Cores);

 

      MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, cor (1/0 � preto) e

parcelas impressas pelo processo de impressão laser digital, com resolução mínima de 600

dpi, com impressão simultânea de formulários de dados variáveis (nome do contribuinte

proprietário, nome do contribuinte compromissário/posseiro, endereço completo d -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 25/11/2019, às 10:31:24 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 10:31:24 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil),

CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício de 2020,de acordo com as especificações:

 

CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com impressão de

fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores para frente e quatro cores para o

verso (Colorido 4/4 Cores), e dados variáveis para o endereçamento do Contribuinte na

frente;

 

      CONTRA-CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com

impressão de fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores na frente e quatro

cores para o verso (Colorido 4/4 Cores);
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      MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, cor (1/0 � preto) e

parcelas impressas pelo processo de impressão laser digital, com resolução mínima de 600

dpi, com impressão simultânea de formulários de dados variáveis (nome do contribuinte

proprietário, nome do contribuinte compromissário/posseiro, endereço completo d -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Análise

por parte da Secretaria Municipal de Fazenda, através do Departamento Tributário,  Declaro

a empresa vencedora no lote, por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os

Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de recurso é de 30 minutos,

motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º

do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal. No dia 25/11/2019, às 11:16:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/11/2019, às 11:16:36 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil),

CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício de 2020,de acordo com as especificações:

 

CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com impressão de

fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores para frente e quatro cores para o

verso (Colorido 4/4 Cores), e dados variáveis para o endereçamento do Contribuinte na

frente;

 

      CONTRA-CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com

impressão de fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores na frente e quatro

cores para o verso (Colorido 4/4 Cores);

 

      MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, cor (1/0 � preto) e

parcelas impressas pelo processo de impressão laser digital, com resolução mínima de 600

dpi, com impressão simultânea de formulários de dados variáveis (nome do contribuinte

proprietário, nome do contribuinte compromissário/posseiro, endereço completo d -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 11.2. e 11.2.1.

 

    No dia 25/11/2019, às 11:16:36 horas, no lote (1) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO de até 120.000 (Cento e vinte mil),

CARNÊS DE IPTU/TRSD para o Exercício de 2020,de acordo com as especificações:

 

CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com impressão de
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fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores para frente e quatro cores para o

verso (Colorido 4/4 Cores), e dados variáveis para o endereçamento do Contribuinte na

frente;

 

      CONTRA-CAPA em papel cuchê 115 gramas, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, com

impressão de fotografias, imagens e textos coloridos com quatro cores na frente e quatro

cores para o verso (Colorido 4/4 Cores);

 

      MIOLO DO CARNÊ em papel AP 75g/m2, no formato 21,0 cm x 9,9 cm, cor (1/0 � preto) e

parcelas impressas pelo processo de impressão laser digital, com resolução mínima de 600

dpi, com impressão simultânea de formulários de dados variáveis (nome do contribuinte

proprietário, nome do contribuinte compromissário/posseiro, endereço completo d -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RGT

INDUSTRIA GRAFICA E EMBALAGENS - EIRELI com o valor R$ 52.800,00.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
21.025.315/0001-63 AFRICA INDUSTRIA COM E SERV DE IMPRESSOES DIGITAIS

03.270.407/0001-27 FAST PRINT & SYSTEM LTDA

02.918.659/0001-57 FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA ME

03.002.566/0001-40 GRAFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA

61.418.141/0001-13 INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA

11.216.356/0001-83 M AMALIA TEIDER MENDES

68.852.870/0001-22 OMEGA - ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA.EPP

02.089.950/0001-60 POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS EIRELI EPP

11.063.262/0001-11 RGT INDUSTRIA GRAFICA E EMBALAGENS - EIRELI

50.735.505/0001-72 SMARAPD INFORMATICA LTDA
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16.561.461/0001-73 TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
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