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Ata de Sessão Pública 
Pregão Presencial N2 0312021 - Proc. N2  00161212021 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 08h30min, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, N 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, reuniu-se a Pregoeira 

deste Órgão, Keyla Monteiro Zanetti e membros da equipe de apoio, Andréia Lopes Gomes, Karina de 
Paulo Pereira, Raiane Duarte Dias Fonseca Friaça e Thaís Roncetti Pimenta Camargo, designadas através 
da Portaria NQ 004/2021, para, conforme disposições contidas na Lei Ng 10.520/02, na Lei Complementar 

N 2  123/06 e subsidiariamente na Lei N 2  8.666/93, realizar os procedimentos relativos ao Pregão 

Presencial N2  0312021 - Processo N2  00161212021, que tem como objetivo a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços continuados de locação e manutenção de equipamentos de 
impressão e cópias de tecnologia laser, monocromáticas e doloridas, com fornecimento de peças, 
suprimentos e serviços técnicos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 
A convocação dos interessados para participar dó certame foi efetuada por meio de publicação do aviso 
de licitação, veiculado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES e site oficial 

do Município, conforme cópias anexas ao processo. No horário previamente estabelecido a Pregoeira 
abriu a Sessão Pública e de posse dos envelopes protocolados pelos interessados, identificou apenas 01 

(uma) empresa participante: DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o N 9  18.619.427/0001-

38. Iniciado o credenciamento, a respectiva empresa, neste ato representada por Renato Venturin Daniel, 

portador do CPF n 2  106.807.977-00, apresentou os documentos necessários ao ato, sendo portanto, 

credenciado. Todos os documentos de credenciamento, bem como os envelopes devidamente lacrados, 

foram rubricados e analisados tanto pela Pregoeira e equipe de apoio quanto pelo credenciado. Ato 

contínuo, procedeu-se a abertura do envelope de proposta (n 2  01) e ao registro dos preços apresentado 
pelo proponente, como segue: DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - EPP, no Lote 01/Lote Único - no valor total 
de R$ 63.600,00 (sessenta e três mil e seiscentos reais). A Pregoeira e equipe de apoio, após análise da 

proposta comercial apresentada, concluiu que foram atendidas as exigências do Edital de Licitação, 
portanto, observadas as disposições contidas no Item 9.4 do Edital, em especial os subitens 9.4.1, 9.4.3 e 

9.4.4, foi classificada para a etapa seguinte - fase de lances; Assim, nos termos do Item 9.5 do Edital, a 

Licitante, por intermédio de seu representante legal, foi convocada para negociação/redução dos preços 

ofertados, conforme HISTÕRIO DA DISPUTA que segue Lote 1 Rodada 1: DOC 1NFO SER VICOS EIRELI - 

EPP lance R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). No havendo mais lances ofertados, 
mesmo ante grande tentativa/negociação da Pregoeira, apurou'-se o seguinte resultado: ARREMATANTE: 

DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - EPP, nos lotes 1/lote único, no valor total de R$ 59.400,00 (cinquenta e 
nove mil e quatrocentos reais), sendo no Item 1 o valor da página impressa de R$ 0,065 (seis centavos e 
cinco décimos de centavos) e no item 2 o valor da página impressa de R$ 1,00 (um real). Continuamente, 
foi aberto o envelope de documentação da arrematante (envelope n 2  02) e procedida a análise dos 

documentos que o compunham, concluindo, a Pregoeira, equipe de apoio e setor técnico (representado 

pela Servidora da Secretaria Municipal de Educação, Sra. Jéssica Leite de S. Cristo Uliana - que avaliou os 
documentos de qualificação técnica - Item 8.5 do Edital), que foram atendidas todas as exigências 
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habilitatórias fixadas no instrumento convocatório do certame. Consequentemente, a Pregoeira declarou 

a empresa DOC INFO SERVIÇOS EIRELI - EPP como vencedora do certame. Todos os documentos de 

habilitação foram também rubricadas pelo credenciado. Concedida a palavra ao licitante presente, 
inclusive para manifestação de recurso - nos termos do Capítulo IX do Edital de Licitação, o mesmo 

informou não ter nada a registrar ou a considerar. Assim, ante a ausência de recurso e em conformidade 

com as disposições contidas no art. 42,  Inc. XX da Lei Federal N2  10.520/02, a Pregoeira adjudicou o objeto 

da licitação ao vencedor. Oportunamente a Pregoeira informou que após a homologação do certame pela 
Autoridade competente, o resultado da licitação será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado 
do Espírito Santo - DOM/ES e que os envelopes contendo a documentação da licitante que não sagrou 
vencedora, devidamente lacrado, ficará de posse da Comissão de Licitação até a efetivação da 

contratação, após o que, estará disponíveis para retirada. Finalmente, nada mais havendo a tratar, a 
Pregoeira deu por encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue assinada pela mesma, 
membros da equipe de apoio e representantes credenciados. 
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Coordenação de Execução Orçamentária e Financeiro 
SEMED - Secretaria Municipal de Educação 

OC IN O SERVIÇOS EIRELI - EPP 
Renato Venturin Daniel 
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Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00000312021 - 1110612021 - Processo N°001612/2021 

	

Vencedor 	DOC INFO SERVICOS EIRELI - EPP 

CNPJ 	18.619.42710001-38 

	

Endereço 	AVENIDA VITÓRIA, 3111 - GURIGICA - VITORIA - ES - CEP: 

	

Contato 	2721215800 	renato@docsolucoes.com.br  

	

Item Lote 	Código 	Especificação 	 Marca Unidade Quantidade 	Unitáno Valor Total 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de manutenção e locação de 	 SAMSUNG/ 

	

00001 00001 00022177 	equipamentos de impressão e cópia de tecnologia laser, com 	LEXMARK MESES 	12,00 	4.950,00 59.400,00 

fornecimento de peças, suprimento e serviços técnicos para 
os equipamentos de propriedade da secretaria municipal de 
educação de afonso cláudio. 

Total do Fornecedor: 59.400,00 

Total Geral: 59.400,00 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00000312021 -11/06/2021 - Processo N°001612/2021 

Vencedor DOC INFO SERVICOS EIRELI - EPP 

18619.42710001-38 

AVENIDA VITÓRIA, 3111 - GURIGICA - VITORIA - ES - CEP: 

2721215800 	renato@docsolucoes.com.br  

CNPJ 

Endereço 

Contato 

fiem Lote Código Especificação 1 	Marca Unidade Quantidade Unitáno Valor Total 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços continuados de manutenção e locação de SAMSUNGI 

00001 	00001 00022177 	equipamentos de impressão e cópia de tecnologia laser, com LEXMARK 	
MESES 	12,00 	4.950,00 	59.400,00 

fornecimento de peças, suprimento e serviços técnicos para 
os equipamentos de propriedade da secretaria municipal de 
educação de afonso cláudio. 

Total do Fornecedor: 59.400,00 

Total Geral: 59.400,00 
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