
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal  de  São  João  do  Polêsine,  reuniram-se,  a  partir  das  nove  horas,  o  Pregoeiro  Amir
Fernando Pivetta,  Aldonizete  Guterres  Lopes  e Patrícia  Estraich  da Silva da Equipe de Apoio,
nomeados pela Portaria 380/2016 de 24/10/2016, com o objetivo de abrir e processar a licitação,
modalidade Pregão Presencial  01/2017, Processo n° 0038/2017, para a Prestação de Serviço de
Outsourcing  de  locação  de  31  (trinta  e  uma)  impressoras,  incluindo  o  fornecimento  dos
equipamentos (novos e 1º uso), serviços de manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e
de todo o material  de consumo necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos,  exceto
papel.  Iniciando  os  procedimentos,  compareceu  para  o  credenciamento  a  empresa  RICOHSM
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS LTDA.,
inscrita no CNPJ nº 08.639.376/0001-52, devidamente representada por seu representante legal, que
entregou sua credencial de acordo com o exigido no Edital. Encerrado o prazo de credenciamento o
Pregoeiro  abriu  a  sessão  pública  do  Pregão,  abrindo  o  envelope  da  proposta,  que  também foi
apresentada de acordo com o edital.  A empresa foi vencedora dos itens: Lote 01, no valor de R$
0,11 e Lote 02, no valor de R$ 0,55. Após negociação, o valor do Lote 01 e Lote 02 foram fixados
em R$ 0,08 e R$ 0,50, respectivamente.  Encerrada a negociação e classificado o valor para cada
item, passou-se a seguir a abertura do envelope de habilitação com a documentação da empresa
vencedora, constatando-se que os documentos exigidos que foram apresentados atendem o disposto
no Edital.  O Pregoeiro questionou ao representante da empresa presente se haveria interesse em
interpor recursos, obtendo resposta negativa. A empresa tem prazo de 02 (dois) dias uteis para a
entrega  da  Proposta  de  Readequação  de  Preços.  Nada  mais  havendo  para  tratar  e  constar,  foi
encerrada a sessão pública do Pregão e lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro,
Equipe  de  Apoio e  pela  empresa  participante.  São João do Polêsine,  aos  oito  dias  do  mês  de
fevereiro do ano de dois mil e dezessete

Pregoeiro:             _______________________________

Equipe de Apoio: ________________________________ 

                             ________________________________

Empresa participante: ___________________________

                                      ___________________________


