
dct^ ̂ á/âncui ̂Oa/?teay9^i<z de m^yco ̂ ^^mnde

fitado de (§%> d^auie FLSyV DO PROC."
N' C^ /20^

Processo rf: 70/2020

Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA

Ata da Sessão Pública do Pregão 00003/2020

Aos 19 dias do mês de junho de dois mil e vinte , às 14:00 horas (quatorze horas),
reuniram-se na CAMARA MUNICPAL DE PRAIA GRANDE, o Pregoeiro JOSE DE
JESUS F. GONÇALVES, nomeado, pela PORTARIA GPC-L 05/2019, e os membros
da equipe de apoio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas
de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente
Pregão.

Foram apresentadas propostas de 3 (três) empresas, a saber: TIAGO DOS SANTOS
COSTA COPIADORAS - ME representada por TIAGO DOS SANTOS COSTA (CPF;
28289883846), OBARA DOC SYSTEM EIRELE representada por CELSO YOSHIMI
SHIMONO (CPF: 89516109853), ECO PG COMERCIO E SUPRIMENTOS
representada por CLÁUDIO MENDONÇA DE SOUSA DO O (CPF: 16594957848).

Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com a
Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de
Credenciamento, o Pregoeiro esclareceu aos presentes as normas desta modalidade de
licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem desenvolvidos durante o
decorrer da Sessão. Foi acordado entre os participantes e o Pregoeiro o prazo máximo e
improrrogável de um minuto (01:00) para apresentação de cada lance verbal. Após,
procedeu-se à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços para os itens:

Para o Item 1 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS (1;)
as ofertas inicias foram:

A licitante OBARA DOC SYSTEM EIRELE que ofereceu a proposta de R$
64.670,40 (sessenta e quatro mil e seiscentos e setenta reais e quarenta centavos).

A licitante ECO PG COMERCIO E SUPRIMENTOS que ofereceu a proposta de R$
47.338,80 (quarenta e sete mil e trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos).

A licitante TIAGO DOS SANTOS COSTA COPIADORAS - ME que ofereceu a
proposta de R$ 111.600,00 (cento e onze mil e seiscentos reais).

Fase de Lances

A licitante TIAGO DOS SANTOS COSTA COPIADORAS - ME não ofereceu

lance, desistindo da disputa.

A licitante OBARA DOC SYSTEM EIRELE ofereceu lance de R$ 46.866,58
(quarenta e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e oito
centavos)

A licitante ECO PG COMERCIO E SUPRIMENTOS ofereceu lance de R$

46.632,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais)
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A licitante OBARA DOC SYSTEM EIRELE não ofereceu lance, desistindo da
disputa.

A licitante ECO PG COMERCIO E SUPRIMENTOS venceu a disputa com o
lance de R$ 46.632,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e trinta e dois reais).

o pregoeiro passou a negociar o valor com a licitante vencedora, com a qual se
estabeleceu o valor final de R$ 46.560,00 (quarenta e seis mil e quinhentos e
sessenta reais).

o Pregoeiro declarou encerrada esta disputa.

Recursos

Tendo em vista que nenhum dos representantes dos licitantes presentes manifestou
sua vontade de recorrer quanto ao resultado do certame, foi-lhes informado que
decaíram, naquele momento, do direito de recorrer e que o resultado seria
encaminhado a autoridade superior, para adjudicação e homologação.

Resumo dos Resultados do Pregão

Item 1

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS (1:)
Marca:

Situação: ADJUDICADO
Vencedor: ECO PG COMERCIO E SUPRIMENTOS (07.719.633/0001-01), com o
valor de R$ 46.560,00 (quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais)

Relação de itens por fornecedor

ECO PG COMERCIO E SUPRIMENTOS

Item I

Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS (I:)
Valor: R$ 46.560,00 (quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais)
Situação: ADJUDICADO
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EncerrameDto

Todos os documentos foram colocados à disposição dos credenciados para livre exame
e  rubrica.

Os licitantes foram informados que os envelopes-documentação não abertos ficarão a
disposição para a retirada após a contratação, no prazo de 10 (dez) dias contados a partir
da data de assinatura do contrato, na Seção de Licitações no horário comercial. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada Pelo Senhor Pregoeiro ,
equipe de apoio e licitantes presentes.
O Senhor Pregoeiro , declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de
todos.

JOSE \)t JESl/S F. GONÇALVES
/  pregoeiro

Equipende Apoio

Paulo César Vieir

unior

Licitantes
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