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Pregão Eletrônico

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.

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2019 

Às 11:59 horas do dia 10 de fevereiro de 2020, após analisado o resultado do Pregão nº 00014/2019, referente ao
Processo nº 019700002702/2019, o pregoeiro, Sr(a) EDUARDO LOBATO BOTELHO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

Resultado da Adjudicação

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: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Página
Valor Máximo Aceitável: R$ 127.987,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 20,00
Situação: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 10/02/2020
11:59:03

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MUNDIAL MAQUINAS, COPIADORAS E
SUPRIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.047.819/0001-56, Melhor lance: R$ 127.960,0000
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