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Edital de Pregão Presencial Nº 54

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Processo: 145/2022

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

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

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

 MARCOS FELIPE DA SILVA  Pregoeiro- ..........................................................

 STEFANI ALLEBRANDT LUEDKE  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

 AFONSO HENRIQUE HENKEL  EQUIPE DE APOIO- ..........................................................

.                                Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos
respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi
divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às
08:50 horas do dia 17   de  Novembro   de   2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Sobre a documentação dos licitantes: A EMPRESA APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL.

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

7426 MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 0,0900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

0,0800MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA1 0,0000

                                O licitante MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas
para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA pelo 
valor de R$ 0,0800 (oito centavos).

ITEM  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.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

Código Fornecedor Valor da Proposta (R$)Credenciado

7426 MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 0,1900Sim

Valor Registro(R$)FornecedorNº do Lance Valor do Lance(R$) Desconto(%)

0,1800MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA1 0,0000

                                O licitante MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais 
sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas
para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA pelo 
valor de R$ 0,1800 (dezoito centavos).

ITEM  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.

                                 Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02,
com suas respectivas propostas:

.                                Reuniram-se no dia 17/11/2022, as 08:37:42, na PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI, o PREGOEIRO e sua equipe de 
apoio, designados pelo(a) Portaria 666/2022 com o objetivo de ACOMPANHAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão 
Presencial Nº 54 destinado a 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..

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:
7426 MAXCOPY EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 00.956.777/0001-24

             


