
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/SP-MG/2014 - PA nº 2014-0.027.461-0 
Contratação para a prestação de serviços de locação de 02 (dois) equipamentos 
reprográficos digitais para a Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme (SP/MG), cujas 
especificações técnicas e condições da prestação dos serviços encontram-se 
descritas no TERMO DE REFERÊNC IA, ANEXO I do Edital.  
ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/SP-MG/2014  
Às 10:00 horas do dia 18 de março de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste 
Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 
042/SP-MG/GAB/2013 de 06/11/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei 
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, 
referente ao Processo nº 2014-0.027.461-0, para realizar os procedimentos relativos 
ao Pregão nº 00001/2014, cujo objeto é Contratação para a prestação de serviços de 
locação de 02 (dois) equipamentos reprográficos digitais para a Subprefeitura de Vila 
Maria/Vila Guilherme (SP/MG), pelo prazo de 12 (doze) meses. I - ABERTURA - 
Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as 
disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas 
www.comprasnet.gov.br, o aceite e a divulgação das propostas formuladas e 
registradas pelos interessados. Abriu-se em seguida a fase de lances para 
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados. Participaram desta fase 
as empresas: DOC PRINT SERVIC E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 05.373.051/0001-
82; COMAVI COMERCIO DE MAQUINAS E VISUAIS LTDA., CNPJ 44.932.077/0001-
75; COPIADORA TOP CENTER COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ ; 04.270.051/0001-
94; OLIVIA TARELHO RABALDELLI – EPP, CNPJ 04.666.278/0001-53; RAR 
COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA; CNPJ 
69.145.761/0001-38;  MASTER G INFORMATICA LTDA; CNPJ 10.522.992/0001-70; 
0T. F. BERTOLUCCI VILLAS BOAS & CIA. LTDA – EPP, CNPJ 73.968.505/0001-18; 
SIIM TECNOLOGIA LTDA – EPP, CNPJ 04.237.886/0001-42; DIGIMAC SOLUCOES 
PARA COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA – ME, CNPJ 04.068.415/0001-58; 
RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI – EPP; CNPJ 
00.783.573/0001-39. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos 
licitantes relativamente aos lances ofertados. II – CLASSIFICAÇÃO/ACEITAÇÃO: 
Após a rodada de lances e tendo em vista que o melhor lance no valor de R$ 
1.258,00, ofertado pela empresa RAR, encontra-se dentro dos parâmetros da 
pesquisa de preços efetuada pela Unidade Requisitante, a oferta da empresa foi 
considerada aceitável e solicitou-se o envio da documentação para fins de habilitação. 
III – HABILITAÇÃO: Considerando que a documentação encaminhada encontra-se de 
acordo com as exigências estabelecidas no Edital, a empresa RAR COMERCIO E 
SERVICOS DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA; CNPJ 69.145.761/0001-38, foi 
declarada habilitada e vencedora do certame, pelo valor global mensal de R$ 1.258,00 
(um mil duzentos e cinqüenta e oito reais). IV – RECURSOS: Foi dado prazo para 
registro de intenção de recursos, sem manifestação por parte das empresas licitantes. 
V - A empresa RAR fica intimada a apresentar a documentação original referida nos 
itens 11.4 (Proposta de preço / Catálogo) e 11.6.1 a 11.6.5 (Habilitação) no prazo de 2 
dias úteis a contar de sua habilitação (item 11.4), encerrando-se a sessão. VI – 
PUBLIQUE-SE.  
A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.comprasnet.gov.br - UASG 
925091. 


