
Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Estado de São Paulo 

 

 

Pregão nº 19/2022 
Processo nº 02/2022 
Objeto: Registro de preços para fornecimento de cartuchos e tonners, para atender às 
necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.  

 
PREÂMBULO 

No dia doze de agosto do ano de 2022, às 10:00 horas, reuniram-se na sala de Licitações, do 
prédio sito na Rua do Progresso, 700, Centro, a Pregoeira Srª Juliana Oliveira da Silva, e a 
Equipe de Apoio, Maria Carolina Barbosa e Silva Cardoso e Verônica Rodrigues para a 
retomada da Sessão Pública do Pregão em epígrafe. 
Convocada para a presente sessão complementar compareceu o representante da licitante: 
 
Representante: Luiz Fernando dos Santos 
CPF: 486.804.228-94  

   Licitante: Espaço 2 Tecnologia e Informática Ltda - EPP  
   CNPJ: 09.066.243/0001-05 

 
 
Ato continuo, a senhora Pregoeira convocou o representante presente da licitante detentora 
da oferta subsequente aos itens 45 e 47, quarta colocada na classificação geral para a obtenção 
do menor preço.  

 
 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução do preço da menor oferta, a Pregoeira considerou que o preço obtido é 
ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme apurado no 
processo de licitação. 

 

ITEM – Empresa  Menor 
Preço 

Valor 
Negociado 

Situação 

45 ESPAÇO 2 TEC. INFORMÁTICA LTDA R$ 7.290,00 - Fracassada 

47 ESPAÇO 2 TEC. INFORMÁTICA LTDA   R$ 5.573,80 R$ 5.200,00 Vencedor 
     

 
HABILITAÇÃO 

 

Já havia sido aberto o envelope 2º - Documentação do Licitante que apresentou a melhor 
proposta no Lote 45 e 47, analisados os documentos de habilitação, foi verificado o 
atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital levando em conta a data da sessão que 
ocorreu no dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois. 

 
 

RESULTADO 

A vista da habilitação foi declarado: 
Item 45 – FRACASSADO 
Item 47 – ESPAÇO 2 TEC. INFORMÁTICA LTDA – R$ 5.200,00  

 
 
 



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra 

Estado de São Paulo 

 

ADJUDICAÇÃO 

Ato contínuo, a Pregoeira condicionou a adjudicação do Pregão à entrega e posterior análise 
da documentação técnica feita pelo Departamento de Tecnologia da Informação, conforme 
item 05 do edital. 

 

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

Apesar da tentativa de negociação em que o licitante não conseguiu diminuir o preço ofertado, 
a pregoeira fracassou o item 45, pelo preço apresentado ser maior que o preço médio 
constante do processo 02/2022 – folha 29, sendo considerado inaceitável. A empresa foi 
informada que a proposta readequada deve ser encaminhada ao departamento de licitações 
no prazo de 02 dias úteis. 

 
 

ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos 
membros da Equipe de Apoio e representante do licitante relacionado. 

 

Representante da empresa: 
 

 
ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA  
Luis Fernando dos Santos 

 

ASSINAM: 
PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 
  

 
Juliana Oliveira da Silva  

 Pregoeira 
 
 

 
Veronica Rodrigues da Silva  
Equipe de Apoio 
 
 
Maria Carolina B. Silva Cardoso  
Equipe de Apoio 

 
 


