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 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 17 de Novembro de 2022, às 08:37 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI                    , reuniram-se os membros
da Comissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  666/2022, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas
para fornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  145/2022, Licitação nº 54/2022 - PR, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas
as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Contratação de empresa especializada para serviço de locação e de manutenção de máquinas multifuncionais incluindo instalação,
assistência técnica, manutenção preventiva, manutenção corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças e de todo o material de
consumo, exceto papel, para atender a demanda do Município de Mondaí e seus Fundos, conforme especificações e quantitativos
descritos no Anexo I, deste edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e efeitos.

 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: A EMPRESA APRESENTOU A PROPOSTA DE ACORDO COM O EDITAL.

Item

Participante:

Especificação

7426 - MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA

Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total

1 Locação de equipamentos para impressão e
reprodução/cópia de documentos, com a locação de até 35
(trinta e cinco) equipamentos
multifuncionais(copiadora/impressora/scanner), sendo que,
no mínimo 05 (cinco) equipamentos sejam para cópias em
papel A3, com Transformador de voltagem de energia,
incluindo manutenção, toner, e demais materiais
necessários para o bom funcionamento dos mesmos,
exceto papel.
Os equipamentos deverão ter as características mínimas
descritas no ANEXO VIII.

Pag 800.000,00  Brother/HP/Canon0,0000 0,08    64.000,00   

2 Serviço de cópia e reprodução de documentos em cores,
com a locação de até 10 (dez) equipamentos
multifuncionais (copiadora/impressora, scanner), com
transformador de voltagem de energia elétrica, incluindo
manutenção, toner, e demais materiais necessários para o
bom funcionamento dos mesmos, exceto papel.
Os equipamentos deverão ter as características mínimas
descritas no ANEXO VIII.

Pag 200.000,00  Epson/Canon 0,0000 0,18    36.000,00   

Total do Participante --------> 100.000,00   
_________________________

Total Geral ----------------------> 100.000,00   
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 COMISSÃO:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos 
representantes das proponentes.

MARCOS FELIPE DA SILVA

STEFANI ALLEBRANDT LUEDKE

AFONSO HENRIQUE HENKEL

Mondaí,  17  de  Novembro  de  2022

 - ........................................ - Pregoeiro(a)

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 - ........................................ - EQUIPE DE APOIO

 Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

JAIR JORGE DE SOUZA - ................................................................. - Representante


