ATA DE SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2017
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala de
licitações da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória, reuniu-se a Equipe de Apoio
devidamente constituída pelo Sra. Prefeita, para o ato da Sessão do PREGÃO PRESENCIAL
Nº 074/2017, cujo objeto visa o Constitui objeto do presente certame a Futura e eventual
contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cópias e impressões, sem
franquia mínima para atendimento da demanda das Secretarias Municipais de São João
Batista do Glória/MG. Mostrou interesse em participar do referido certame, apresentando-se
para credenciamento no horário indicado as empresas: PRINTEC TECNOLOGIA DA
IMPRESSÃO LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 06.101.609/0001-33, com sede à Av. Benjamin
Constant, nº 322, bairro Centro, na cidade de Varginha/MG, neste ato representada por Walter
Carlos de Abreu, incrito no CPF sob o nº 457.380.256-87 e RG sob o nº M2668393,
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA inscrito no CNPJ sob nº 68.533.967/000172, com sede à Av. Benjamin Constant, nº 322, bairro Centro, na cidade de Varginha/MG, neste
ato representada por Nilson de Souza, incrito no CPF sob o nº 456.938.546-04 e UNICÓPIA
LTDA EPP inscrito no CNPJ sob nº 04.315.058/0001-85 e RG sob o nº M2396788, com sede à
Av. Mal Castelo branco, 310, Santa Filomena, Pouso Alegre/MG, que enviou os envelopes 02proposta comercia e 03-documentos de habilitação via correios. Os membros da comissão de
licitação conferiram a inviolabilidade dos envelopes e os recebeu, decidindo assim que fosse
suspensa a sessão por ausência da pregoeira que se encontra afastada por motivos de saúde. Os
licitantes serão informadas via telefone e email sobre a posterior data da sessão. Em nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por quem de
direito.
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