
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

48067232/2012)

 

     Às 10:01:12 horas do dia 30/10/2012 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA, e a respectiva

Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de

Licitação do Pregão Nº 48067232/2012 - 2012/72/12-SRP que tem por objeto Contratação

de empresa especializada na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de

impressão (fornecimento e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal

de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços..

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em locação de

impressoras e serviço de impressão (fornecimento e instalação de equipamentos) para

atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no

Sistema de Registro de Preços.

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

Data-Hora Fornecedor Proposta

27/10/2012 08:06:17:973 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST E SERV LTDA  R$ 5.624.376,00

30/10/2012 08:26:34:896 CNC SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  R$ 21.259.770,00

29/10/2012 16:21:51:818 DIMEX DO TRIANGULO LTDA  R$ 21.259.770,00

30/10/2012 08:57:30:547 MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
LTDA  R$ 8.503.908,00

29/10/2012 15:41:30:581 ZIULEO - COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 21.259.770,00

29/10/2012 17:47:09:889 MULTI IMPRESSOES LTDA EPP  R$ 21.000.000,00

29/10/2012 15:34:50:304 RAL - FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA  R$ 21.259.770,00

30/10/2012 08:59:55:995 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 8.500.000,00

27/10/2012 12:10:31:448 CSPRO CENTRO DE SISTEMAS E PROJETOS LTDA  R$ 21.259.660,00

29/10/2012 18:09:21:540 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA  R$ 22.000.000,00

29/10/2012 15:30:31:196 TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 21.259.770,00



 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em locação de

impressoras e serviço de impressão (fornecimento e instalação de equipamentos) para

atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, conforme

condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no

Sistema de Registro de Preços.

 

    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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 30/10/2012, às 11:02:39 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 06/11/2012, às 16:31:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/11/2012, às 16:31:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Adequação de valor devido

a quantidade de itens.. No dia 26/11/2012, às 15:30:53 horas, a situação do lote foi

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2012 10:59:34:718 TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 3.585.999,99

30/10/2012 10:49:00:031 SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA  R$ 3.586.000,00

30/10/2012 10:48:37:855 SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS  R$ 3.587.000,00

30/10/2012 10:52:54:564 CSPRO CENTRO DE SISTEMAS E PROJETOS LTDA  R$ 3.856.999,00

30/10/2012 10:51:38:461 MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
LTDA  R$ 3.857.000,00

30/10/2012 10:41:27:388 CNC SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  R$ 3.859.000,00

30/10/2012 10:34:05:679 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST E SERV LTDA  R$ 4.790.000,00

30/10/2012 10:40:52:353 ZIULEO - COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 5.615.000,00

30/10/2012 10:27:07:611 RAL - FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA  R$ 16.790.000,01

30/10/2012 10:33:07:459 DIMEX DO TRIANGULO LTDA  R$ 19.999.999,99

29/10/2012 17:47:09:889 MULTI IMPRESSOES LTDA EPP  R$ 21.000.000,00



finalizada. 

 

    No dia 26/11/2012, às 15:30:53 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUCIULA

SANTANA DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor: TEM TUDO

COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP.. No dia 29/11/2012, às 15:36:48 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 29/11/2012, às 15:36:48 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. No dia 03/12/2012, às 14:57:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 03/12/2012, às 14:57:31 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. No dia 10/12/2012, às 14:59:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2012, às 14:59:59 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Retificar o valor, considerando que a

elaboração da proposta ajustada resultou em dízima devido à quantidade de itens.. No dia

10/12/2012, às 15:00:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2012, às 15:00:48 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus



Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Retificar o valor,

considerando que a elaboração da proposta ajustada resultou em dízima devido à

quantidade de itens.. No dia 10/12/2012, às 15:01:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/12/2012, às 15:01:34 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado.

 

    No dia 10/12/2012, às 15:01:34 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento

e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e

Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E

SERVICOS SA com o valor R$ 3.585.993,00.

 

    No dia 02/10/2012, às 17:31:51 horas, a autoridade competente da licitação - FRADIQUE

MACHADO DE MIRANDA DIAS - substitui o Pregoeiro ANA PAULA SALVIANO CAMPOS.

O motivo da alteração foi o seguinte: Motivado por interesse da administração.

 

    Às 14:50:44 do dia 15/10/2012 as seguintes datas foram alteradas por FRADIQUE

MACHADO DE MIRANDA DIAS: abertura de propostas (de 16/10/2012-14:00:00 para

30/10/2012-09:00:00); inicio da disputa (de 16/10/2012-15:00:00 para 30/10/2012-10:00:00)

 

    No dia 26/11/2012, às 15:30:52 horas, o Pregoeiro da licitação - LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA - desclassificou o fornecedor - TEM TUDO COMERCIO E

SERVICOS LTDA - EPP, no lote (1) - Contratação de empresa especializada na prestação

de serviços em locação de impressoras e serviço de impressão (fornecimento e instalação

de equipamentos) para atender a Agência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação -

AMTEC, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para

inclusão no Sistema de Registro de Preços.. O motivo da desclassificação foi: A empresa

Tem Tudo Comércio e Serviços Ltda., fica desclassificada por não manter sua proposta,

conforme consta nos Ofícios nº. 024/2012- DPPE-SECOL e nº. 025/2012- DPPE-SECOL,

ficando desde já sujeita ao regular processo administrativo e possíveis cominações previstas

no instrumento convocatório.

 



        No dia 10/12/2012, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - LUCIULA SANTANA DOS

SANTOS FERREIRA -  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

    Depois de concluídos os procedimentos, a Pregoeira sugere a Pregoeira Geral desta

pasta, à aplicação de medidas cabíveis à empresa TEM TUDO COMERCIO E SERVIÇOS

LTDA, 1ª colocada, pois foi desclassificada por não manter sua proposta, conforme consta

nos Ofícios nº. 024/2012- DPPE-SECOL e nº. 025/2012- DPPE-SECOL, caracterizando o

fato descrito no subitem 14.3.6 do Instrumento Convocatório. Nada mais havendo a tratar, a

Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após

lida e achada conforme, vai assinada, e posteriormente submetida à apreciação da

autoridade superior, para, se assim entender e concordar, promover a Homologação dos

objetos licitados às empresas vencedoras. O resultado será publicado no site:

www.goiania.go.gov.br.

 

    Diante do registro de intenção  do representante IGNACIO RICARDO LUCERO da

empresa SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA no lote (1) - Contratação de

empresa especializada na prestação de serviços em locação de impressoras e serviço de

impressão (fornecimento e instalação de equipamentos) para atender a Agência Municipal

de Ciência, Tecnologia e Inovação - AMTEC, conforme condições e especificações

estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.,

em interpor recurso o Pregoeiro da Disputa abriu prazo legal para apresentação  formal das

razões e contra razões do recurso.

 

    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.

 

LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

Pregoeiro da Disputa

 

FRADIQUE MACHADO DE MIRANDA DIAS

Autoridade Competente

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

CNC SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST E SERV LTDA

CSPRO CENTRO DE SISTEMAS E PROJETOS LTDA



DIMEX DO TRIANGULO LTDA

MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

MULTI IMPRESSOES LTDA EPP

RAL - FENIX INDUSTRIA GRAFICA LTDA

SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS SA

SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

TEM TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

ZIULEO - COPY COMERCIO E SERVICOS LTDA


