
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: SENAC - SENAC COMPRAS - (AL)

 

    Licitação: (Ano: 2020/ SENAC / Nº Processo: 020/2020)

 

     às 09:28:50 horas do dia 08/01/2021 no endereço AV COMENDADOR FRANCISCO

AMORIM LEAO-240 A, bairro PINHEIRO, da cidade de MACEIO - AL, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). JACQUELLINE DE MOURA NUNES, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº Processo: 020/2020 - 2020/020/2020 que tem por objeto Contratação de empresa

especializada em serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com

impressões monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a entrega, instalação,

manutenção de equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas e coloridas),

primeiro uso, incluso estabilizador e ainda a reposição de peças, suprimentos e toners,

abrangendo software com respectivas garantias, instalação, suporte técnico, treinamento,

manutenção, exceto papel, e tudo que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos

serviços ora exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação do serviço,

para todo o estado de Alagoas, nos locais determinados pelo Senac/AL conforme

especificações constantes do anexo I.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressão,

cópia e digitalização, com impressões monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a

entrega, instalação, manutenção de equipamentos (impressoras, multifuncionais

monocromáticas e coloridas), primeiro uso, incluso estabilizador e ainda a reposição de

peças, suprimentos e toners, abrangendo software com respectivas garantias, instalação,

suporte técnico, treinamento, manutenção, exceto papel, e tudo que se fizer necessário para

o perfeito funcionamento dos serviços ora exigidos, com assistência técnica e lógica no local

da prestação do serviço, para todo o estado de Alagoas, nos locais determinados pelo

Senac/AL conforme especificações constantes do anexo I.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

Data-Hora Fornecedor Proposta

07/01/2021 16:50:06:918 MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 276.000,00

08/01/2021 08:24:37:985 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA  R$ 350.000,00

07/01/2021 18:07:19:421 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.  R$ 330.000,00

08/01/2021 08:43:41:186 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS EIREL  R$ 2.880.000,00
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seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressão,

cópia e digitalização, com impressões monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a

entrega, instalação, manutenção de equipamentos (impressoras, multifuncionais

monocromáticas e coloridas), primeiro uso, incluso estabilizador e ainda a reposição de

peças, suprimentos e toners, abrangendo software com respectivas garantias, instalação,

suporte técnico, treinamento, manutenção, exceto papel, e tudo que se fizer necessário para

o perfeito funcionamento dos serviços ora exigidos, com assistência técnica e lógica no local

da prestação do serviço, para todo o estado de Alagoas, nos locais determinados pelo

Senac/AL conforme especificações constantes do anexo I.

 

    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 08/01/2021, às 10:19:34 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com impressões

monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a entrega, instalação, manutenção de

equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas e coloridas), primeiro uso,

incluso estabilizador e ainda a reposição de peças, suprimentos e toners, abrangendo

software com respectivas garantias, instalação, suporte técnico, treinamento, manutenção,

exceto papel, e tudo que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos serviços ora

exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação do serviço, para todo o

estado de Alagoas, nos locais determinados pelo Senac/AL conforme especificações

constantes do anexo I. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-08. No

dia 14/01/2021, às 11:57:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/01/2021, às 11:57:09 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com impressões

Data-Hora Fornecedor Lance

08/01/2021 10:04:50:295 MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 100.831,49

08/01/2021 10:04:45:462 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
SERVICOS EIREL  R$ 106.700,00

08/01/2021 09:51:51:245 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.  R$ 127.800,00

08/01/2021 09:42:56:675 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA  R$ 274.990,00
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monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a entrega, instalação, manutenção de

equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas e coloridas), primeiro uso,

incluso estabilizador e ainda a reposição de peças, suprimentos e toners, abrangendo

software com respectivas garantias, instalação, suporte técnico, treinamento, manutenção,

exceto papel, e tudo que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos serviços ora

exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação do serviço, para todo o

estado de Alagoas, nos locais determinados pelo Senac/AL conforme especificações

constantes do anexo I. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: O licitante atendeu a todos os requisitos técnicos e habilitatórios

exigidos. No dia 19/01/2021, às 10:11:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 19/01/2021, às 10:11:41 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com impressões

monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a entrega, instalação, manutenção de

equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas e coloridas), primeiro uso,

incluso estabilizador e ainda a reposição de peças, suprimentos e toners, abrangendo

software com respectivas garantias, instalação, suporte técnico, treinamento, manutenção,

exceto papel, e tudo que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos serviços ora

exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação do serviço, para todo o

estado de Alagoas, nos locais determinados pelo Senac/AL conforme especificações

constantes do anexo I. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O licitante atendeu às exigências legais e editalícias, bem como

ofereceu a melhor proposta.

 

    No dia 19/01/2021, às 10:11:41 horas, no lote (1) - Contratação de empresa especializada

em serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com impressões

monocromáticas e coloridas. o contrato compreende a entrega, instalação, manutenção de

equipamentos (impressoras, multifuncionais monocromáticas e coloridas), primeiro uso,

incluso estabilizador e ainda a reposição de peças, suprimentos e toners, abrangendo

software com respectivas garantias, instalação, suporte técnico, treinamento, manutenção,

exceto papel, e tudo que se fizer necessário para o perfeito funcionamento dos serviços ora

exigidos, com assistência técnica e lógica no local da prestação do serviço, para todo o

estado de Alagoas, nos locais determinados pelo Senac/AL conforme especificações

constantes do anexo I. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA com o valor R$ 99.600,00.

 

    No dia 08/01/2021, às 09:09:11 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA DAS

GRACAS DE CARVALHO GONCALVES - substitui o Pregoeiro YASMIM CAMELO DA

SILVA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.
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    No dia 20/01/2021, às 17:14:48 horas, a autoridade competente da licitação - MARIA DAS

GRACAS DE CARVALHO GONCALVES - alterou a situação da licitação para homologada.

 

    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.

 

JACQUELLINE DE MOURA NUNES

Pregoeiro da disputa

 

MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO GONCALVES

Autoridade Competente

 

FABIANA DOS SANTOS MONCAO

Membro Equipe Apoio

 

CASSIA REJANE DA SILVA SENA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
40.938.508/0001-50 MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

01.199.931/0001-23 MEYER COMERCIO E SERVICOS LTDA

09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIREL

83.483.230/0001-86 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.
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