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Pregão Eletrônico

926017.142019 .1527 .4500 .166328180

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federa
l - ADASA.

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00014/2019

Às 10:00 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 169/2019 de 27/09/2019, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
019700002702/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00014/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação, por 48 meses, de solução integrada de serviços de impressão corporativa, (i.e.,
impressão, cópia e digitalização) na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedentes compreendendo: a)
Fornecimento de equipamentos de reprografia (i.e., impressoras multifuncionais monocromáticas), doravante chamados de
equipamentos incluindo a instalação, configuração e manutenção; b) Fornecimento de suprimentos e consumíveis
necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, exceto papel; c) Fornecimento de solução de gestão (i.e., sistema
de informação) para monitoramento e gerenciamento dos equipamentos, além da bilhetagem e contabilização de
impressões, cópias e digitalizações; d) Atendimento, compreendendo o suporte a todos os itens (i.e., equipamentos e
solução) que contemplam a prestação dos serviços objeto do Termo de Referência; e) Treinamento de usuários, gestores e
técnicos na utilização dos equipamentos e solução de gestão disponibilizada.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Outsourcing de Impressão - Locação Páginas Impressas A4 SemPapel
Descrição Complementar: Contratação, por 48 meses, de solução integrada de serviços de impressão corporativa, (i.e.,
impressão, cópia e digitalização) na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedentes compreendendo: a)
Fornecimento de equipamentos de reprografia (i.e., impressoras multifuncionais monocromáticas), doravante chamados
de equipamentos incluindo a instalação, configuração e manutenção; b) Fornecimento de suprimentos e consumíveis
necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, exceto papel; c) Fornecimento de solução de gestão (i.e., sistema
de informação) para monitoramento e gerenciamento dos equipamentos, além da bilhetagem e contabilização de
impressões, cópias e digitalizações; d) Atendimento, compreendendo o suporte a todos os itens (i.e., equipamentos e
solução) que contemplam a prestação dos serviços objeto do Termo de Referência; e) Treinamento de usuários, gestores e
técnicos na utilização dos equipamentos e solução de gestão disponibilizada. Especificação detalhada - vide Termo de
Referência e Edital (especialmente item 4) Objeto: serviço por 48 meses (e a proposta comercial deve ser apresentada em
relação a todo o período da contratação)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Página
Valor Máximo Aceitável: R$ 127.987,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 20,00

Aceito para: MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 127.960,0000 .

Histórico
Item: 1 - Outsourcing de Impressão - Locação Páginas Impressas A4 SemPapel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
13.047.819/0001-56 MUNDIAL

MAQUINAS,
COPIADORAS E
SUPRIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 127.987,2000 R$ 127.987,2000 09/02/2020
20:49:05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação, por 48 meses, de solução integrada de serviços de
impressão corporativa, (i.e., impressão, cópia e digitalização) na modalidade de franquia mensal de páginas mais
excedentes compreendendo: a) Fornecimento de equipamentos de reprografia (i.e., impressoras multifuncionais
monocromáticas), doravante chamados de equipamentos incluindo a instalação, configuração e manutenção; b)
Fornecimento de suprimentos e consumíveis necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, exceto papel; c)
Fornecimento de solução de gestão (i.e., sistema de informação) para monitoramento e gerenciamento dos
equipamentos, além da bilhetagem e contabilização de impressões, cópias e digitalizações; d) Atendimento,
compreendendo o suporte a todos os itens (i.e., equipamentos e solução) que contemplam a prestação dos serviços
objeto do Termo de Referência; e) Treinamento de usuários, gestores e técnicos na utilização dos equipamentos e
solução de gestão disponibilizada. Especificação detalhada - vide Termo de Referência e Edital (especialmente item 4)
Objeto: serviço por 48 meses (e a proposta comercial deve ser apresentada em relação a todo o período da
contratação) FABRICANTE: RICOH IM550F + Software: MFEG- EMRCL2 - RICOH MFD PCMF- LA01EGMFRI2

00.723.422/0001-95 EXPRESSO Sim Sim 1 R$ 217.219,2000 R$ 217.219,2000 10/02/2020
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SERVICE
MAQUINAS E
SERVICOS LTDA

09:22:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação, por 48 meses, de solução integrada de serviços de
impressão corportiva, (i.e., impressão, cópia e digitalização) na modalidade de franquia mensal de páginas mais
excedentes compreendendo: a) Fornecimento de equipamentos de reprografia (i.e., impressoras multifuncionais
monocromáticas), doravante chamados de equipamentos incluindo a instalação, configuração e manutenção; b)
Fornecimento de suprimentos e consumíveis necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, exceto papel; c)
Fornecimento de solução de gestão (i.e., sistema de informação) para monitoramento e gerenciamento dos
equipamentos, além da bilhetagem e contabilização de impressões, cópias e digitalizações; d) Atendimento,
compreendendo o suporte a todos os itens (i.e., equipamentos e solução) que contemplam a prestação dos serviços
objeto do Termo de Referência; e) Treinamento de usuários, gestores e técnicos na utilização dos equipamentos e
solução de gestão disponibilizada. 1.2. A vigência do contrato pré fixada em 48 (quarenta e oito) meses se dá para
fins de possibilitar a amortização dos investimentos necessários ao serviço, de modo a possibilitar a viabilidade
econômica do serviço por um preço unitário, por página impressa, que esteja consoante os valores
pra&#1048991;cados no mercado (vide Item 11 do Termo de Referência).

37.165.529/0001-75 PANACOPY
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS
REPROGRAFICOS
LTDA

Não Não 1 R$ 250.000,0000 R$ 250.000,0000 31/01/2020
10:46:06

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação, por 48 meses, de solução integrada de serviços de
impressão corporativa, (i.e., impressão, cópia e digitalização) na modalidade de franquia mensal de páginas mais
excedentes compreendendo: a) Fornecimento de equipamentos de reprografia (i.e., impressoras multifuncionais
monocromáticas), doravante chamados de equipamentos incluindo a instalação, configuração e manutenção; b)
Fornecimento de suprimentos e consumíveis necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos, exceto papel; c)
Fornecimento de solução de gestão (i.e., sistema de informação) para monitoramento e gerenciamento dos
equipamentos, além da bilhetagem e contabilização de impressões, cópias e digitalizações; d) Atendimento,
compreendendo o suporte a todos os itens (i.e., equipamentos e solução) que contemplam a prestação dos serviços
objeto do Termo de Referência; e) Treinamento de usuários, gestores e técnicos na utilização dos equipamentos e
solução de gestão disponibilizada. Especificação detalhada - vide Termo de Referência e Edital (especialmente item 4)
Objeto: serviço por 48 meses (e a proposta comercial deve ser apresentada em relação a todo o período da
contratação)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250.000,0000 37.165.529/0001-75 10/02/2020 10:00:17:337
R$ 217.219,2000 00.723.422/0001-95 10/02/2020 10:00:17:337
R$ 127.987,2000 13.047.819/0001-56 10/02/2020 10:00:17:337
R$ 127.960,0000 13.047.819/0001-56 10/02/2020 10:07:16:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 10/02/2020
10:00:51 Item Aberto.

Encerrada Disputa
Aberta

10/02/2020
10:12:21 Encerrada etapa aberta do item.

Encerrado 10/02/2020
10:12:21 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

10/02/2020
10:35:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

10/02/2020
11:00:04

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDIAL MAQUINAS,
COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56.

Aceite 10/02/2020
11:10:52

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56, pelo melhor lance de R$
127.960,0000.

Habilitado 10/02/2020
11:11:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E
SUPRIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 10/02/2020
10:00:51

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 10/02/2020
10:01:11

Bom dia Senhores, vamos dar início à sessão do Pregão 14/2019

Pregoeiro 10/02/2020
10:01:17

Está aberta a fase de lances

Pregoeiro 10/02/2020
10:12:21

A etapa aberta do item 1 foi encerrada.

Sistema 10/02/2020
10:12:21

O item 1 está encerrado.
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Sistema 10/02/2020
10:12:21

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema 10/02/2020

10:35:16
Senhor fornecedor MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 10/02/2020
11:00:04

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E SUPRIMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 10/02/2020
11:11:01

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 10/02/2020
11:11:24

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 10/02/2020 às
11:50:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 10/02/2020 11:11:01 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado

Fechamento de
Prazo

10/02/2020 11:11:24 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/02/2020 às 11:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:53 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
EDUARDO LOBATO BOTELHO 
Pregoeiro Oficial

FUSAO NISHIYAMA
Equipe de Apoio

THAIS LOPES SEIXAS PEREIRA
Equipe de Apoio

Voltar   


