
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - CONSELHO

REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA - (BA)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA / Nº

Processo: 06/2021)

 

     às 14:30:49 horas do dia 18/06/2021 no endereço RUA SOLDADO LUIZ GONZAGA DAS

VIRGENS              111, 11 ANDAR, bairro CAMINHO DAS ARVORES, da cidade de

SALVADOR - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). DENISE MARIA SOUZA

CARDOSO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para

realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 06/2021 - 2021/13/2021

que tem por objeto Serviços de locação, IMPRESSÃO CORPORATIVA, por meio digital,

com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, Impressora

monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com manutenção preventiva e corretiva dos

equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos e insumos originais do fabricante,

exceto papel, e com Software de Gerenciamento de impressão conforme Termo de

referência em anexo.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO CORPORATIVA, por meio digital, com

fornecimento de multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, Impressora

monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com manutenção preventiva e corretiva dos

equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos e insumos originais do fabricante,

exceto papel, e com Software de Gerenciamento de impressão conforme Termo de

referência em anexo.

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO CORPORATIVA, por meio digital, com

fornecimento de multifuncionais lasers P&B com scanner colorido, Impressora

monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com manutenção preventiva e corretiva dos

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/06/2021 12:41:17:516 EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS P/ E  R$ 87.840,00

17/06/2021 12:48:40:328 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 87.840,00

17/06/2021 09:39:04:932 ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 87.804,00

17/06/2021 14:42:52:217 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.  R$ 87.840,00

17/06/2021 23:56:37:732 SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 87.840,00

29/07/2021 Página 1 de 5



equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos e insumos originais do fabricante,

exceto papel, e com Software de Gerenciamento de impressão conforme Termo de

referência em anexo.

 

    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 18/06/2021, às 15:07:38 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 21/06/2021, às 11:58:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 21/06/2021, às 11:58:14 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento

integral das exigências editalícias declaro a empresa arrematante vencedora do presente

lote, abrindo neste momento prazo de 30 minutos para manifestação de Interposição de

recurso. No dia 21/06/2021, às 12:06:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2021, às 12:06:51 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

Data-Hora Fornecedor Lance

18/06/2021 15:04:39:782 EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS P/ E  R$ 49.100,00

18/06/2021 15:03:03:575 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 49.200,00

18/06/2021 14:41:20:687 SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A.  R$ 79.800,00

18/06/2021 14:41:42:482 ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 82.350,00

17/06/2021 23:56:37:732 SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA  R$ 87.840,00
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scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O VALOR DA PROPOSTA ESTA

ERRADO. No dia 21/06/2021, às 12:07:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/06/2021, às 12:07:57 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento

integral das exigências editalícias declaro a empresa arrematante vencedora do presente

lote, abrindo neste momento prazo de 30 minutos para manifestação de Interposição de

recurso. No dia 14/07/2021, às 15:08:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2021, às 15:08:28 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Trata-se de resposta a recurso interposto

pela empresa Selbetti Gestão de Documentos S.A., pessoa jurídica de direito privado, contra

a empresa Executiva Comércio de Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda. A

resposta esta anexada a este processo licitatório e enviada por e-mail aos seus

interessados. No dia 14/07/2021, às 15:08:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2021, às 15:08:57 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Trata-se de resposta a recurso

interposto pela empresa Selbetti Gestão de Documentos S.A., pessoa jurídica de direito

privado, contra a empresa Executiva Comércio de Máquinas e Equipamentos para Escritório

Ltda. A resposta esta anexada a este processo licitatório. No dia 14/07/2021, às 15:48:25
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horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 14/07/2021, às 15:48:25 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista o atendimento integral das

exigências editalícias e a legalidade dos atos praticados, adjudico o presente lote a empresa

vencedora.

 

    No dia 14/07/2021, às 15:48:25 horas, no lote (1) - Serviços de locação, IMPRESSÃO

CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers P&B com

scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS

E EQUIPAMENTOS P/ E com o valor R$ 49.099,95.

 

    Diante do registro de intenção  do representante JOSE NAURO SELBACH JUNIOR da

empresa SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. no lote (1) - Serviços de locação,

IMPRESSÃO CORPORATIVA, por meio digital, com fornecimento de multifuncionais lasers

P&B com scanner colorido, Impressora monocromática (P&B) e Impressora Colorida, com

manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças, suprimentos

e insumos originais do fabricante, exceto papel, e com Software de Gerenciamento de

impressão conforme Termo de referência em anexo.,  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.

 

DENISE MARIA SOUZA CARDOSO

Pregoeiro da disputa

 

MARCEL LAUTENSCHLAGER ARRIAGA

Autoridade Competente
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JOEVAN SANTOS DE OLIVEIRA

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
13.745.542/0001-35 ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA

16.306.870/0001-23 ESCRITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

14.729.826/0001-09 EXECUTIVA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ E

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

08.639.946/0001-04 SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA
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