
Pregão Eletrônico

926307.92019 .18180 .4604 .73037580 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2019

Às 10:00 horas do dia 30 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de 
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA ORDINATÓRIA Nº 026 de 30/08/2019, 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 
041/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de 
prestação de serviços de impressão do tipo outsourcing , fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e digitalização 
corporativa, com fornecimento de equipamentos em regime de locação, bem como de materiais de consumo (exceto papel), 
serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste 
instrumento.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas 
recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel
Descrição Complementar: Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - dentro da franquia sem papel
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Mês / meses
Valor estimado: R$ 430,2900 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: A4 DIGITAL PRINT LTDA, pelo melhor lance de R$ 598,9900 e com valor negociado a R$ 589,9800 . 

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel
Descrição Complementar: Outsourcing de impressão - páginas a4 - policromático - dentro da franquia sem papel
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Mês / meses
Valor estimado: R$ 728,8000 Situação: Aceito e Habilitado 

Aceito para: A4 DIGITAL PRINT LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.146,0000 e com valor negociado a R$ 1.109,7000 . 

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 1.159,0900 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: A4 DIGITAL PRINT LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.744,9900 e com valor negociado a R$ 1.699,6800 . 

Itens do grupo: 

1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel

2 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da Franquia sem Papel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 
Registro

00.243.167/0001-83 CSA 
COM.SUPRIM.E 
ASSISTENCIA 
TEC.DE 
MAQ.COPIADORAS 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 653,6000 R$ 653,6000 27/09/2019 
16:21:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Outsourcing de impressão - páginas a4 - monocromático - dentro da 
franquia sem papel

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL PRINT 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 26/09/2019 
10:59:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de impressão do tipo “outsourcing”, fornecimento de 
solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, com fornecimento de equipamentos em regime de 
locação, bem como de materiais de consumo (exceto papel), serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. Outsourcing de impressão - páginas a4 
- monocromático - dentro da franquia sem papel. - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 8. DOS EQUIPAMENTOS 
8.1. Os equipamentos devem ser fornecidos em regime de locação, de mesmo fabricante e modelo para cada tipo de 
equipamento, sendo equipamentos novos, em linha de produção e de primeiro uso, não podendo ser recondicionados 
(refurbished). 8.2. EQUIPAMENTO TIPO A (Equipamento: Samsung M4080FX) – MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA i. 
Quantidade: 03 (três); ii. Classificação do equipamento: multifuncional; iii. Funções: impressão, digitalização e cópia; iv. 



Tecnologia da impressão: eletrofotográfica a seco (laser, LED ou equivalente); v. Tipo de impressão: monocromática (preto 
e branco); vi. Impressão do tipo frente e verso (duplex automático) de passagem única; vii. Resolução mínima da 
impressão: 600 dpi; viii. Velocidade de impressão: 40 (quarenta) páginas por minuto (ppm); ix. Capacidade de Papel: 02 
(duas) gavetas para entrada de papel com capacidade mínima de 250 (duzentas e cinquenta) folhas e 01 (uma) bandeja 
multiuso com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas; x. Alimentador automático de documentos de passagem única 
(digitaliza frente e verso em única passagem), para cópias e digitalizações, com capacidade mínima de 50 (cinquenta) 
folhas; xi. Acesso do documento original para cópia ou digitalização (vidro de documentos): tamanho mínimo A4 (210 x 
297 mm); xii. Deve permitir a impressão de etiquetas autoadesivas. xiii. Tamanhos de papel e suas respectivas 
gramaturas suportadas: A4 (210 x 297 mm) gramatura de 75g/m² e Carta (215 x 279 mm) para etiquetas; xiv. 
Conectividade: USB 2.0, Rede Ethernet 10/100/1000 Mbps; xv. Funções especificas da copiadora: ampliação/redução de 
25 a 400%; 8.4. CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS i. Contador de impressão ou cópia, 
conforme o caso; ii. Incluso o fornecimento de todos os cabos de alimentação necessários ao funcionamento; iii. 
Compatibilidade com o sistema operacional Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012R2; iv. Alimentação elétrica: 
220V; v. Funções especificas de digitalização: a. Digitalização para arquivo possa ser encaminhado via correio eletrônico, 
via caminho de rede (SMB) ou via servidor FTP; b. Modo colorido e monocromático; c. Suporte à resolução mínima para 
cópia de 600 x 600 dpi e para digitalização de 600x600 dpi (óptica); d. Formatos de saída: JPEG (ou JPG), TIFF, PDF, 
PDF/A e PDF pesquisável (OCR). O formato PDF/A e PDF pesquisável (OCR) poderá ser atendido de forma nativa no 
equipamento ou por meio de software instalado em servidor do CAU/SC, desde que não seja necessária a intervenção do 
usuário. Os softwares (licenças) para implementação da solução proposta são de inteira responsabilidade da Licitante 
Contratada;

23.226.948/0001-65 ALLGED 
SOLUCOES DE TI 
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1.000.000,0000 29/09/2019 
13:31:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Monocromático - Dentro da 
Franquia sem Papel (GRUPO 1)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.000.000,0000 23.226.948/0001-65 30/09/2019 10:00:10:423

R$ 100.000,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 10:00:10:423

R$ 653,6000 00.243.167/0001-83 30/09/2019 10:00:10:423

R$ 800,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 10:11:59:300

R$ 653,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 10:22:13:950

R$ 620,9100 00.243.167/0001-83 30/09/2019 11:46:50:010

R$ 610,8700 09.285.968/0001-86 30/09/2019 11:53:46:600

R$ 599,0000 00.243.167/0001-83 30/09/2019 12:00:05:797

R$ 598,9900 09.285.968/0001-86 30/09/2019 12:02:08:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
30/09/2019 
10:04:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

30/09/2019 
11:14:03

Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 12:14:03.

Encerrado
30/09/2019 
12:34:04

Item encerrado

Aceite
30/09/2019 
17:16:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
pelo melhor lance de R$ 598,9900 e com valor negociado a R$ 589,9800. Motivo: Valor negociado com 
o fornecedor pelo chat. Valor acima do estimado, porém de acordo com os valores praticados no 
mercado, conforme atestado pelo setor solicitante que efetuou análise da pesquisa de mercado 
realizada junto ao comprasnet juntada ao processo administrativo n. 041/2019

Habilitado
01/10/2019 
11:39:00

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86, pelo melhor lance de R$ 598,9900 e com valor negociado a R$ 589,9800.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia sem papel

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora 
Registro

00.243.167/0001-83 CSA 
COM.SUPRIM.E 
ASSISTENCIA 
TEC.DE 
MAQ.COPIADORAS 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 1.262,0000 R$ 1.262,0000 27/09/2019 
16:21:04

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Outsourcing de impressão - páginas a4 - policromático - dentro da franquia 
sem papel

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL PRINT 
LTDA

Sim Sim 1 R$ 100.000,0000 R$ 100.000,0000 26/09/2019 
10:59:47

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços de impressão do tipo “outsourcing”, fornecimento de 
solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa, com fornecimento de equipamentos em regime de 
locação, bem como de materiais de consumo (exceto papel), serviços de manutenção preventiva e corretiva, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. Outsourcing de impressão - páginas a4 
- policromático - dentro da franquia sem papel. - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS 8.3. EQUIPAMENTO TIPO B 
(Equipamento: Samsung C4062FX) – MULTIFUNCIONAL COLORIDA i. Quantidade: 02 (duas); ii. Classificação do 
equipamento: multifuncional; iii. Funções: impressão, digitalização e cópia; iv. Tecnologia da impressão: eletrofotográfica a 
seco (laser, LED ou equivalente); v. Tipo de impressão: policromática (colorida e preto/branco); vi. Impressão do tipo 
frente e verso (duplex automático) de passagem única; vii. Resolução da impressão: 1.200 x 600 dpi; viii. Velocidade de 



impressão, cópia e digitalização: 40 (quarenta) páginas por minuto (ppm), em cores e em preto (P&B); xvi. Capacidade de 
Papel: 02 (duas) gavetas para entrada de papel com capacidade mínima de 250 (duzentas e cinquenta) folhas e 01 (uma) 
bandeja multiuso com capacidade mínima de 50 (cinquenta) folhas; ix. Alimentador automático de documentos de 
passagem única (digitaliza frente e verso em única passagem), para cópias e digitalizações, com capacidade mínima de 50 
(cinquenta) folhas; x. Acesso do documento original para cópia ou digitalização (vidro de documentos): tamanho mínimo 
A4 (210 x 297 mm); xi. Deve permitir a impressão de etiquetas autoadesivas. xii. Tamanhos de papel e suas respectivas 
gramaturas suportadas: A4 (210 x 297 mm) gramatura de 75g/m² e Carta (215 x 279 mm) para etiquetas; xiii. 
Conectividade: USB 2.0, Rede Ethernet 10/100/1000 Mbps; xiv. Funções especificas da copiadora: ampliação/redução de 
25 a 400%; 8.4. CARACTERÍSTICAS COMUNS A TODOS OS TIPOS DE EQUIPAMENTOS i. Contador de impressão ou cópia, 
conforme o caso; ii. Incluso o fornecimento de todos os cabos de alimentação necessários ao funcionamento; iii. 
Compatibilidade com o sistema operacional Windows 7, Windows 10, Windows Server 2012R2; iv. Alimentação elétrica: 
220V; v. Funções especificas de digitalização: a. Digitalização para arquivo possa ser encaminhado via correio eletrônico, 
via caminho de rede (SMB) ou via servidor FTP; b. Modo colorido e monocromático; c. Suporte à resolução mínima para 
cópia de 600 x 600 dpi e para digitalização de 600x600 dpi (óptica); d. Formatos de saída: JPEG (ou JPG), TIFF, PDF, 
PDF/A e PDF pesquisável (OCR). O formato PDF/A e PDF pesquisável (OCR) poderá ser atendido de forma nativa no 
equipamento ou por meio de software instalado em servidor do CAU/SC, desde que não seja necessária a intervenção do 
usuário. Os softwares (licenças) para implementação da solução proposta são de inteira responsabilidade da Licitante 
Contratada;

23.226.948/0001-65 ALLGED 
SOLUCOES DE TI 
LTDA.

Sim Sim 1 R$ 1.000.000,0000 R$ 1.000.000,0000 29/09/2019 
13:31:03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Outsourcing de Impressão - Páginas A4 - Policromático - Dentro da Franquia 
sem papel (GRUPO 1)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.000.000,0000 23.226.948/0001-65 30/09/2019 10:00:10:423

R$ 100.000,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 10:00:10:423

R$ 1.262,0000 00.243.167/0001-83 30/09/2019 10:00:10:423

R$ 1.600,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 10:12:10:783

R$ 1.200,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 10:27:13:313

R$ 1.187,0000 00.243.167/0001-83 30/09/2019 11:50:49:743

R$ 1.170,9000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 11:54:44:557

R$ 1.158,0000 00.243.167/0001-83 30/09/2019 12:00:30:063

R$ 1.146,0000 09.285.968/0001-86 30/09/2019 12:08:00:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item 

Evento Data Observações

Aberto
30/09/2019 
10:04:38

Item aberto.

Iminência de 
Encerramento

30/09/2019 
11:14:03

Batida iminente. Data/hora iminência: 30/09/2019 12:14:03.

Encerrado
30/09/2019 
12:34:04

Item encerrado

Aceite
30/09/2019 
17:16:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
pelo melhor lance de R$ 1.146,0000 e com valor negociado a R$ 1.109,7000. Motivo: Valor negociado 
com o fornecedor pelo chat. Valor acima do estimado, porém de acordo com os valores praticados no 
mercado, conforme atestado pelo setor solicitante que efetuou análise da pesquisa de mercado 
realizada junto ao comprasnet juntada ao processo administrativo n. 041/2019

Habilitado
01/10/2019 
11:39:00

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86, pelo melhor lance de R$ 1.146,0000 e com valor negociado a R$ 1.109,7000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Global

Data/Hora 
Registro

00.243.167/0001-83 CSA COM.SUPRIM.E 
ASSISTENCIA TEC.DE 
MAQ.COPIADORAS LTDA

Sim Sim - R$ 1.915,6000 27/09/2019 
16:21:04

09.285.968/0001-86 A4 DIGITAL PRINT LTDA Sim Sim - R$ 200.000,0000 26/09/2019 
10:59:47

23.226.948/0001-65 ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. Sim Sim - R$ 2.000.000,0000 29/09/2019 
13:31:03

Eventos do Grupo 

Evento Data Observações

Abertura do prazo 
de Convocação - 
Anexo

30/09/2019 
15:04:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86.

Encerramento do 
prazo de 
Convocação - 
Anexo

30/09/2019 
15:53:09

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 
09.285.968/0001-86.

30/09/2019 
16:11:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86.



Abertura do prazo 
de Convocação - 
Anexo

Encerramento do 
prazo de 
Convocação - 
Anexo

30/09/2019 
16:20:46

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 
09.285.968/0001-86.

Abertura do prazo 
de Convocação - 
Anexo

30/09/2019 
16:53:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86.

Encerramento do 
prazo de 
Convocação - 
Anexo

30/09/2019 
16:54:43

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 
09.285.968/0001-86.

Abertura do prazo 
de Convocação - 
Anexo

01/10/2019 
10:19:38

Convocado para envio de anexo o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86.

Encerramento do 
prazo de 
Convocação - 
Anexo

01/10/2019 
10:37:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 
09.285.968/0001-86.

Abertura do prazo 
de Convocação - 
Anexo

01/10/2019 
11:03:02

Convocado para envio de anexo o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-
86.

Encerramento do 
prazo de 
Convocação - 
Anexo

01/10/2019 
11:27:32

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 
09.285.968/0001-86.

Registro Intenção 
de Recurso

01/10/2019 
11:45:06

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA. CNPJ/CPF: 
23226948000165. Motivo: Registramos o recurso, primeiro que a declaração de sustentabilidade não 
foi apresentada conforme o prazo. Sendo anexada após orientação do pregoeiro. Fato este que 
considera uma infração grave

Intenção de 
Recurso Aceita

01/10/2019 
12:28:20

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ALLGED SOLUCOES DE TI LTDA., CNPJ/CPF: 
23226948000165. Motivo: Em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e 
ampla defesa aceito a intenção de recurso para análise. Limite da razão de recurso: 03 (três) dias, 
contados a partir do encerramento da sessão pública.Limite da contra-razão: 03 (três) dias, 
contados a partir do encerramento do prazo para registro da razão de recurso.Limite da decisão: até 
10 (dez) dias úteis, a partir do último dia do registro do recurso.

Intenções de Recurso para o Grupo 

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

23.226.948/0001-65 01/10/2019 11:45 01/10/2019 12:28 Aceito

Motivo Intenção:Registramos o recurso, primeiro que a declaração de sustentabilidade não foi apresentada 
conforme o prazo. Sendo anexada após orientação do pregoeiro. Fato este que considera uma infração grave ao 
processo. Segundo, como se pode verificar apenas uma empresa realmente participou do processo com chances 
de atendimento - uma vez que o edital solicitava que tivesse sede na região. Terceiro, o valor de referência não 
foi respeitado. Ou seja, há três fatores fortes de nulidade.

Motivo Aceite ou Recusa:Em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa 
aceito a intenção de recurso para análise. Limite da razão de recurso: 03 (três) dias, contados a partir do 
encerramento da sessão pública.Limite da contra-razão: 03 (três) dias, contados a partir do encerramento do 
prazo para registro da razão de recurso.Limite da decisão: até 10 (dez) dias úteis, a partir do último dia do 
registro do recurso.

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 30/09/2019 
10:01:21

Senhores licitantes, bom dia. Daremos início à sessão. Dentro de instantes, o Sistema estará 
aberto para lances.

Pregoeiro 30/09/2019 
10:06:57

O Grupo está aberto para lances

Pregoeiro 30/09/2019 
10:07:30

Lembro a todos que o critério de julgamento das propostas será o “menor preço" do grupo.

Pregoeiro 30/09/2019 
10:20:29

Estamos aguardando lances expressivos. Só entraremos no encerramento aleatório após o 
recebimento de lances

Pregoeiro 30/09/2019 
10:34:01

Srs. licitantes, favor adequar os lances mais aproximadamente ao valor estimado

Pregoeiro 30/09/2019 
10:57:01

Os valores dos lances estão acima do praticado no mercado. Srs. licitantes favor baixar os 
lances.

Pregoeiro 30/09/2019 
11:01:02

Srs. licitantes. Favor conferir o relatório de uso das impressoras do causc em 
http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/Uso-das-Impressoras.pdf

Pregoeiro 30/09/2019 
11:03:21

No mês passado o CAUSC pagou R$ 1.184,30 à contratada para as impressões. Favor baixar 
os lances srs. licitantes.

Sistema 30/09/2019 
11:14:03

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 12:14 de 30/09/2019, após isso entrará(ão) no 
encerramento aleatório.

Sistema 30/09/2019 
12:34:40

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das 
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha 

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro



30/09/2019 
12:41:34

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Senhor Fornecedor. A proposta apresentada no valor de 
1.744,99 está acima do valor estimado de 1.159,00. Há possibilidade de negociarmos a 

redução de valor do lance?

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
12:42:48

Boa Tarde, Sr. Pregoeiro, vou verificar.

Pregoeiro 30/09/2019 
12:44:15

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Ok. Ficamos no aguardo de proposta mais vantajosa

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
12:47:27

Sr. Pregoeiro, nosso melhor valor R$ 1.699,70.. esse é o menor valor que conseguimos 
chegar...

Pregoeiro 30/09/2019 
12:51:07

Irei conversar com o setor solicitante e com o setor financeiro do CAU. Peço, por gentileza, 
que os licitantes aguardem conectados

Pregoeiro 30/09/2019 
12:52:09

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Favor informar o valor por item, nesse valor de 1.699,70, qual 
o valor da monocromática e qual o valor da policromática

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
12:53:48

Sr. Pregoeiro, 1 minuto

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
12:57:18

Sr. Pregoeiro, para monocromática ficaria R$590,00 e para policromática R$1.109,70 com 
total mensal de R$1.699,70

Pregoeiro 30/09/2019 
13:00:24

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Ok Sr. Licitante. Como dito, irei consultar o setor solicitante e 
o setor financeiro do CAU/SC. Favor permanecer conectado.

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
13:01:52

Ok, manteremos concertados até a decisão.

Pregoeiro 30/09/2019 
13:02:14

Srs. licitantes, favor permanecerem conectados.

Pregoeiro 30/09/2019 
14:42:19

A consulta aos setores está se desenvolvendo. Peço, por gentileza, que aguardem conectados.

Pregoeiro 30/09/2019 
14:55:38

Srs. Licitantes, em consulta ao setor solicitante o mesmo efetuou análise mais detida dos 
preços constantes da pesquisa de mercado, e realizou apontamentos, concluindo que o valor 

do lance vencedor não está fora dos valores praticados no mercado. informações do setor 
solicitante "1.No contrato atual os 5 equipamentos que estão em uso, apenas 3 são fornecido

Pregoeiro 30/09/2019 
14:56:12

fornecidos pela contratada os outros 2 equipamentos são do CAU/SC onde a contratada 
fornece apenas os insumos para o funcionamento das mesmas, já na nova contratação todas 

as 5 impressoras serão fornecidas pela contratada."

Pregoeiro 30/09/2019 
14:56:43

"2. No contrato atual utilizamos uma franquia por equipamento, na qual muitas vezes um 
determinado equipamento ultrapassava a franquia, gerando um custo extra devido ao 
excedente de uma impressora, mesmo que outras impressores possuíssem franquia 

disponível, já nessa nova modalidade de contratação a franquia será global, sendo assim 
todas impressoras utiliza

Pregoeiro 30/09/2019 
14:57:16

utilizarão a mesma franquia, ou seja não gastaremos mais com páginas excedentes, somente 
se realmente não possuirmos páginas disponíveis dentro da franquia."

Pregoeiro 30/09/2019 
14:57:56

"considerando os valores fornecidos onde as impressões teriam um custo aproximado de R$ 
0,10 nas impressões Monocromáticas e de R$ 0,28 nas Policromáticas percebemos que o 

preço condiz com a realidade atual do mercado, principalmente se levarmos em consideração 
a baixa quantidade impressões solicitada em nossa franquia."

Pregoeiro 30/09/2019 
15:03:43

As conclusões do setor solicitante estararão disponíveis para consulta nos autos do processo 
administrativo, bem como será publicado no Portal de Transparência do CAU/SC

Sistema 30/09/2019 
15:04:31

Senhor fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, solicito o envio 
do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 30/09/2019 
15:05:48

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Senhor solicitante favor enviar a proposta assinada adequada 
ao valor negociado, no prazo de 2 horas

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
15:08:08

Sr. Pregoeiro, estavámos todo este tempo conectados aguardando a decisão, por este motivo 
pedimos respeitosamente que amplie este prazo para que possamos ir almoçar ja que a 

sessão não foi suspensa.

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
15:09:03

Aproveitando, neste momento o Sr. Solicita apenas a proposta ajustada ou referente 
habilitação conseguiu verificar junto ao SICAF e outros orgãos?

Pregoeiro 30/09/2019 
15:13:01

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Senhor licitante, o prazo para envio da proposta assinada se 
encerra às 17:04:31. Este tempo não é suficiente para o envio da proposta adequada ao valor 

negociado?

Pregoeiro 30/09/2019 
15:13:56

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Sr. Licitante, convoquei apenas a proposta. Estamos na fase 
de aceitação da proposta. Os documentos da empresa serão analisados na fase de 

habilitação.

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
15:15:05

Sim Sr. Pregoeiro, ja estamos adequando a proposta para envio.

Pregoeiro 30/09/2019 
15:28:15

As informações advindas do setor solicitante acerca da aceitabilidade do preço encontram-se 
publicadas em http://www.causc.gov.br/wp-content/uploads/editais/19134/email-

aceitabilidade-preços.pdf

Sistema 30/09/2019 
15:53:09

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 30/09/2019 
15:56:53

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Recebemos o anexo. Analisaremos a conformidade da 
proposta. Grato. Favor aguardar conectado.

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
16:02:04

Sr. Pregoeiro, ok estaremos conectados.

Pregoeiro 30/09/2019 
16:09:26

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Sr. Licitante. A proposta necessita de alguns ajustes para estar 
em conformidade com o anexo II do Edital, tais quais discriminar o valor unitário da folha 
excedente na impressão monocromática e valor unitário da folha excedente na impressão 

policromática, assim como DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA 
ASSINATURA DO CONTRATO NOME:..........., etc.

Pregoeiro 30/09/2019 
16:10:30

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Vou convocar novamente o anexo. Favor complementar com 
as informações requeridas



Pregoeiro 30/09/2019 
16:10:54

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Prazo de 2 horas

Sistema 30/09/2019 
16:11:20

Senhor fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, solicito o envio 
do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 30/09/2019 
16:20:46

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 30/09/2019 
16:29:28

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Prezado Licitante. O setor solicitante realizou cálculo no qual o 
excedente da monocromática resultou em aproximadamente 10 centavos e na policromática 

resultou em aproximadamente 27 centavos, aplicando a seguinte fórmula: custo mensal 
dividido pela franquia estimada de 2000 mil páginas por equipamento. Não entendemos o 

cálculo de 0,7 e 0,55 centavos

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
16:35:42

Sr. Pregoeiro, como o edital só faz menção de uma Franquia Global de 10.000 impressões 
mensais não descriminando separadamente se é para mono ou color, mensuramos que será 
executado uma estimativa de 8.000 impressões no equipamento mononocromático e 2.000 

impressões no equipamento policromático

Pregoeiro 30/09/2019 
16:46:01

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Sr. Licitante, do modo como o cálculo da empresa foi efetuado 
dá a impressão que estamos contratando apenas uma impressora colorida, pois dividindo a 
franquia por 5 impressoras teríamos 2.000 páginas por impressora. Ou seja, 6 mil páginas 

monocromáticas e 4.000 policromáticas. Com base nesses números efetuamos as médias de 
10 e 27 centavos.

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
16:51:25

Sr. Pregoeiro, o edital não é explicito na divisão de franquia de mono e color, a qual tem 
custos muito diferentes, porém podemos fazer conforme sugerido R$ 0,10 (impressão 

excedente mono), R$ 0,27 (Impressão excedente color).

Pregoeiro 30/09/2019 
16:51:31

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - É possível adequar a proposta no que tange aos excedentes?

Pregoeiro 30/09/2019 
16:52:01

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Perfeito

Pregoeiro 30/09/2019 
16:52:35

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Favor então readequar a proposta. Vou convocar o anexo.

09.285.968/0001-
86 

30/09/2019 
16:53:03

Sr. Pregoeiro, Ok.

Sistema 30/09/2019 
16:53:18

Senhor fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, solicito o envio 
do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 30/09/2019 
16:54:43

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 30/09/2019 
17:21:55

Senhores licitantes, tendo em vista o encerramento do expediente do CAU/SC, 
suspenderemos a sessão que será reaberta amanhã, dia 01/10 às 10:00 h. Peço que todos 
compareçam à sessão, na qual será analisada a habilitação da licitante melhor classificada.

Pregoeiro 30/09/2019 
17:23:12

Agradecemos a todos pela participação.

Pregoeiro 01/10/2019 
10:02:10

Bom dia Srs. Licitantes. Reabrimos a sessão

Pregoeiro 01/10/2019 
10:07:41

Foi realizada a consulta das condições prévias, conforme disposto no item 8.1 do Edital, 
consultando-se o CNPJ 09.285.968/0001-86 e os CPFs dos sócios da empresa A4 digital print 

e a consulta aos cadastros do SICAF, CEIS, CNJ e TCU concluindo-se não haver eventual 
descumprimento das condições de participação por parte da empresa A4.Cumprido, pois o 

item 8.1

Pregoeiro 01/10/2019 
10:11:59

Dando-se prosseguimento, o pregoeiro, em atendimento ao item 8.2 consultou o SICAF e 
concluiu pela regularidade da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e 

qualificação econômica financeira

Pregoeiro 01/10/2019 
10:14:53

Em relação ao nível V do cadastro do SICAF - Qualificação Técnica, o SICAF informou o 
seguinte: "Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor."

Pregoeiro 01/10/2019 
10:18:50

Dessa forma, solicitarei à empresa A4 que envie, no prazo de 2 horas (item 8.10 do Edital), 
os documentos exigidos nos itens 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5.1 do Edital

Sistema 01/10/2019 
10:19:38

Senhor fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, solicito o envio 
do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 01/10/2019 
10:37:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 01/10/2019 
10:42:01

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Sr. Licitante. Recebemos o anexo. Procederei à análise da 
documentação enviada.

09.285.968/0001-
86 

01/10/2019 
10:43:25

Bom Dia, Sr. Pregoeiro, ok estamos no aguardo.

Pregoeiro 01/10/2019 
11:02:37

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Sr. Licitante. Analisando a documentação não consegui 
verificar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou declaração de sustentabilidade 

ambiental em nome da empresa A4 Digital Print Ltda,CNPJ/CPF: 09.285.968/0001 exigência 
do item 8.9.3 do Edital. Fico no aguardo do envio do referido documento. Vou convocar 

novamente o anexo. Prazo de 2 horas.

Sistema 01/10/2019 
11:03:02

Senhor fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, solicito o envio 
do anexo referente ao grupo G1.

09.285.968/0001-
86 

01/10/2019 
11:05:36

Sr. Pregoeiro, somos uma revenda da empresa Simpress, única subsidiária Samsung/HP no 
Brasil, a qual tem o gerenciamento dos residuos sólidos dos equipamentos ofertados. A 
flextronics é a industria a qual fabrica e gerencia os residuos sólidos para a Simpress.

09.285.968/0001-
86 

01/10/2019 
11:07:22

Todos os resíduos são entregues para coleta e conforme documentação em anexo, são 
destinados conforme legislação ambiental vigente.

09.285.968/0001-
86 

01/10/2019 
11:09:19

Em todos os pregões que participamos e ganhamos, tanto na esfera municipal, estadual e 
federal, a documentação em anexo foi aprovada e de acordo com a legislação vigente.

Pregoeiro 01/10/2019 
11:10:05

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Sr. Licitante. Compreendo. Mas vocês enviaram documentos 
referentes a outras empresas. Nós precisamos de documentos referentes à empresa licitante. 



Veja que o Edital permite "Declaração de Sustentabilidade Ambiental". Tal exigência não é 
difícil de ser cumprida.

09.285.968/0001-
86 

01/10/2019 
11:12:00

A não ser que o Sr. queira uma declaração de nossa empresa apenas declarando que 
atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, 

respeitando as normas de proteção do meio ambiente e em conjunto o plano de destinação a 
qual ja foi enviado.

Pregoeiro 01/10/2019 
11:14:15

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - "8.9.3 A empresa deve apresentar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos ou Declaração de Sustentabilidade Ambiental, comprovando a correta 
destinação dos cartuchos/toners usados e o pleno atendimento à legislação e normas 
específicas vigentes para a destinação final, inclusive de restos de toner, cartuchos e 

embalagens dos produtos utilizados. Dentre as

Pregoeiro 01/10/2019 
11:14:46

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - as normas da legislação obrigatória a ser seguida, destacam-
se: o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a IN/SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 

2010, e o Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012."

Pregoeiro 01/10/2019 
11:16:40

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Fico no aguardo do Plano de Gerenciamento OU de Declaração 
de Sustentabilidade ambiental

Sistema 01/10/2019 
11:27:32

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A4 DIGITAL PRINT LTDA, CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86, 
enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 01/10/2019 
11:31:11

Para A4 DIGITAL PRINT LTDA - Recebido o anexo. Sr. Licitante. Vou concluir a análise da 
documentação

Pregoeiro 01/10/2019 
11:36:33

Srs. Licitantes. A documentação relativa à habilitação da empresa A4 DIGITAL PRINT LTDA, 
CNPJ/CPF: 09.285.968/0001-86 foi integralmente verificada e este pregoeiro conclui pelo 

atendimento integral das disposições editalícias referentes à habilitação. Toda a 
documentação referente à habilitação será juntada aos autos do processo adm n. 041/2019 

disponível

Pregoeiro 01/10/2019 
11:36:59

para consulta pública no setor de licitações do CAU/SC

Sistema 01/10/2019 
11:39:01

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os 
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 01/10/2019 
11:41:58

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/10/2019 às 12:10:00.

Pregoeiro 01/10/2019 
12:17:19

Srs. licitantes. Foi registrada intenção de recurso pela empresa ALLGED SOLUCOES DE TI 
LTDA. CNPJ/CPF: 23.226.948/0001-65.

Pregoeiro 01/10/2019 
12:20:45

Em respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório, e ampla defesa, aceitarei o 
recurso para análise. O prazo para apresentação das razões do recurso é de 03 (três) dias, 
contados a partir do encerramento da sessão pública. Prazo para Contrarazzões: 03 (três) 

dias, contados a partir do encerramento do prazo para registro da razão de recurso.

Pregoeiro 01/10/2019 
12:21:57

Limite da decisão de até 10 (dez) dias úteis, a partir do último dia do registro do recurso, 
sendo: 1. 05 (cinco) dias úteis para decisão do pregoeiro; 2. 05 (cinco) dias úteis para 

decisão da Autoridade Competente quando o pregoeiro não acatar o recurso.

Pregoeiro 01/10/2019 
12:30:27

Srs. licitantes, encerraremos a sessão do presente pregão eletrônico. Aguardo as razões 
recursais e contrarrazões.

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Suspensão 
Administrativa

30/09/2019 17:25:08 Previsão de Reabertura: 01/10/2019 10:00:00.  Motivo: Encerramento de expediente. 

Reativado 01/10/2019 10:00:07

Abertura de Prazo 01/10/2019 11:39:01 Abertura de prazo para intenção de recurso 

Informado 
Fechamento de 

Prazo
01/10/2019 11:41:58 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/10/2019 às 12:10:00. 

Data limite para registro de recurso: 04/10/2019.
Data limite para registro de contra-razão: 09/10/2019.
Data limite para registro de decisão: 18/10/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi 
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada 
mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:38 horas do dia 01 de outubro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo 
Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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