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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO

P ROC ESSO LIC ITATO RIO N" :261 2021

PREGAO PRESENCIAL N':2512021

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho de 2021, às 09h00, na Sala da Comissão Permanente
de Licitação da Prefeitura Municipal de São Felix de Minas, situada na Rua Frei lnocêncio, 236

- Centro - São Félix de Minas iMG, foi instalada a sessão de julgamento da licitação em
epígrafe, cujo objeto é registro de preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses,
para contratação de para locação de impressora copiadoras monocromáticas e coloridas e um
scanners, com reposição de todas as peÇas e material de consumo (suprimentos) que se
fizerem necessários, exceto papel, grampo e operador, destinadas ao atendimento das
atividades das secretarias municipais. Nesta sessão, fizeram-se presentes o Pregoeiro Oficial
Sr. Fernando Paulino Rosa, Sr. Wilson Ferraz Leonardo - Presidente da CPL, Sr. Edson Amaro
da Cruz - Secretário da CPL e a Srta. Laiza Júnia Yaz - Membro da CPLiEquipe de apoio,
designados pelo Decreto Municipal No: 35, de 14 de juho de 2021. Como licitante, compareceu
a saber: MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA CNPJ: 22.255.015/0001-
33 representada por seu procurador Sr. Gilberto Junio da Silva. A Pregoeira abriu a sessão
pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os envelopes de habilitação e
proposta, documento pessoal do representante, contrato social, procuração, declaração de
inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação. Os
envelopes foram protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pela
Pregoeiro. Em seguida, o Pregoeiro passou os documentos do credenciamento para os
membros da CPL/Equipe de Apoio e licitante assinarem. Encerrada a fase de credenciamento,
o envelope da proposta foi aberto, sendo a mesma rubricada por todos os presentes e lançada
no sistema informatizado deste município, apos a aceitabilidade da proposta pelo Pregoeiro.
Ato contínuo, iniciou-se a etapa competitiva de lances, através de negociação direta entre
Pregoeiro e licitante, buscando reduzir o preço proposto, conforme mapa de apuração, anexo.
Encerradas as negociaçÕes, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação, sendo constatado
MSGV COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA CNPJ: 22.255.015/0001-33
atendeu todas as exigências constadas no edital. Sendo assim o licitante habilitado foi
declarado vencedor. O Pregoeiro Oficial deu início à motivação de recursos ao participante,
conÍorme rcza o lnciso XVlll do artigo 40 da Lei Federal 10.52012002. O licitante não

\- manifestou descontentamento com o certame. FERNANDO PAULINO - Pregoeiro
Oficial determinou a lavratura da presente ata que depois de lida e vai assinada por
mim, equi ,m da Comissão Permanente de Licita ntes presentes.

FE PAULINO ROSA WILSON F LEONARDO
Pregoeiro Oficial P resrdente da CPL

EDSO DA LAIZA J IA
Secretário da CPL Mem roC
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Pelos Licitantes:

MSGV COMERCIO

CNPJ: 22.255.01

Gilberto Júnio da Si

RE RAFICOS LTDA

Rua Frei lnocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.12110001-7'l
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PREFEITURA MUNICTPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

Estado de Minas Gerais

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
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Pregão Presencial N" 000036/2021 - 1410712021 - Processo No 000027/2021

Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato

Ítem

00001 00001 00001284

00002 00002 00001285

00003 00003 00001286

MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA

22.255.015t0001-33

Rua Marechal Floriano,2369 - Lourdes - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35030330

3330222626

LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) MULTIFUNCIONAIS
MONOCROMÁTICOS: IMPRESSORAS,
COPIADORAS,SCANER E FAX, COM FRANQU
locação de 12 (doze) multifuncionais
monocromáticos: impressoras, copiadoras,scaner e fax,
com franquia de 5.000 (cinco mil) cópias por mês (por
equipamento), franquia compartilhada de 40.000
impressóes, velocidade de impressão 42 ppm , resolução
de impressão 1200 x 1200 dpi,tempo de impressáo da
primeira página menor que 8 segundos. velocidade do
processador 1 ghz, memória padráo de "l gb, capacidade
mínima de papel 500 folhas, vidro de ecposição tamanho
oficio, adf mínimo de 50 páginas. interface padrão
dispositivo usb 2.0 de alta velocidade/host, ethernet
í0/100/1.000 base tx, digitalização duplex. funçÕes de
segurança: impressáo segura bloqueio de funções, drives
compatíveis: windows@ 8 / 7 / vista@ I xp@ I 201212
120121 200812 I 2008 I 2003, mac os@ x 10.6 - 10.10,
linux@ / unix@ , . linguagem de impressáo pclSe / pcl6 /
postscript3 .equipamento novo de primeiro uso.

LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MULTTFUNTONAL LASER
COLORIDA
locação de 01 (uma) multifunional laser colorida,
impressora, copiadora, scanner e fax, velocidade de
impessão 24 ppm em tamanho a4, impessão frente e
verso,processador de 533 mhz,memoria de 512 mb,
interface high-speed usb 2.0, ethernet 10/100/1000
base-tx, sistemas operacionais windows I l7 I visla I xp I
200812 I 2008 / 2003, mac os x 10.4 - 10.8,linux / unix,
gaveta para 25o folhas e adf para 50 folhas.
estimativa de tiragem de 300 imptessôes. serão pagas
somente as paginas impressas. marcaimodelo:

LOCAÇÃO Oí SCANNERS, CONFTGURAÇÔES MíNtMAS
SCANNER
locação 01 scanners, configurações mínimas scanner
compacto com alimentador de documentos sensor de
imagem - cis duplo loçáo óptica 600 dpi modo de leitura
simplex, duplex interface usb 2.0 de alta velocidade
10base-U1O0base- tr/1000base{, wi-fi velocidade de
digitalização cor / mono - até 30ppm. ciclo diário 3.000
folhas. pesos de papel .27 a 413 g/m2 modo de documento
longo 3.000 mm máx. capacidade do alimentador 50 folhas
(809/m'z).saída resolução 600 x 600 dpi detecçâo
automática de tamanho e detecção automática
deinclinação, ignorar página êm branco detecçáo
automática de core, auto rotação imagem, processamento
de fundo, formatação em negrito, junto com o scanner
deverá ser ofertado a seguinte solução. o software deverá
armazenar e distribuir os documentos que seguiram os
padrôes de arquivamento especificados pelos arquivos
físicos. a solução devera estar embarcada no scanner
não havendo necessidade o uso de computadores ou
outros dispositivos para digitalizaçáo, importação e

MÊS 12,00 3.200,000 38.400,00

MÊS 12,00 249,000 2.988,00

f.

MÊS 680,000 8.160,00

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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VENCEDORES DE PREÇOS STMPLES
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Pregão Presencial No 000036/2021 - 1410712021 - Processo No 00002712021

Vencedor

CNPJ

Endereço

Contato
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MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA

22.255.015t0001-33

Rua Marechal Floriano, 2369 - Lourdes - GOVERNADOR VALADARES - MG - CEP: 35030330

3330222626

indexação dos documentos digitalizados, devera criar
estruturas (repositórios) de armazenamento categorizado
por: mês; ano; recurso; secretaria; observaçÕes e
localizaçáo, arquivando os documentos pelo seu tipo,
devera cria estruturas (repositórios) de armazênamento
categorizado por: número do processo, ano, número da
modalidade, objeto, secrêtaria, recurso, localização e
observação, arquivando os documentos pelo seu tipo.
devera criar estruturas (repositórios) de armazenamento
categorizando o funcionário por: nome; cpf e matricula,
arquivando documentos pelo seu tipo.
devera permitir a consulta dentro do ambiente do sistema
podendo ser realizada busca pelas estruturas que
armazenam os documentos ou pelos documentos
diretamente. a importaçáo dos documentos para
armazenamento no sistema pode ser realizada com ou sem
o uso de scanners ou multifuncionais. para o
armazenamento sem o uso de equipamentos o sistema

Total do Fornecedor: 49.548,00

Total Geral: 49.548,00

q%

Emitido Por: FERNANDO PAULINO ROSA
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