
 

RESULTADO PROCESSO DE COLETA DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER DEMANDA DO HOSPITAL REGIONAL DE 

REGISTRO. 

 
Aos 29 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, o Instituto Sócrates Guanaes publicou em seu site 

(www.isgsaude.org), o chamamento do processo de coleta de preço para contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de locação de impressoras para o Hospital Regional de Registro (HRR), 

com prazo para apresentação das propostas até o dia 06 de dezembro de 2021. 

 

Aberto o processo, fora recebido tempestivamente 2 (duas) propostas e 1 (um) declínio, motivo pelo qual foi 

prorrogado o período para coleta de propostas em 06 de dezembro de dois mil e vinte e um, com prazo para 

apresentação das propostas até o dia 13 de dezembro de dois mil e vinte e mil. 

A empresa GLOBAL IMAGEM, inscrita sob o CNPJ nº 14.070.675/0001-11, apresentou em 01 de dezembro 
de 2021, proposta com o valor total mensal de R$ 15.950,70 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais e 
setenta centavos), atendendo as exigências contidas no termo de referência. 

A empresa MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 04.029.813/0001-65, apresentou em 
01 de dezembro de 2021, proposta com o valor total mensal de R$ 11.226,97 (onze mil, duzentos e vinte e 
seis reais e noventa e sete centavos),  atendendo as exigências contidas no termo de referência. 

A empresa RECHE INKJET COMERCIAL E SERVICO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, inscrita sob o CNPJ 
nº 06.257.238/0001-83, declínou do processo em 06 de dezembro de 2021. 

Ato contínuo a empresa MGR SERVICOS COMBINADOS EIRELI, foi classificada e restou vencedora do 
processo, pois ofertou o menor valor para prestação dos serviços, com base no Regulamento de Compras e 
Contratações do ISG, item 3.2.3. 

Foi realizada consulta da empresa participante, CNPJ da empresa, no CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS 

INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS), sendo constatada sua aptidão em participar do processo. 

 
Nada mais a ser tratado, declara-se vencedora do processo de locação de impressoras para o Hospital 

Regional de Registro. 

 

Registro/SP, 13 de dezembro 2021. 
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