ATA DE SESSÃO PÚBLICA
PREGÃO Nº 113/2017 - PROCESSO Nº 366/2017
Às 08h30min horas do dia 20 de dezembro de 2017, nas dependências do Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Rio Negro, reuniram-se os servidores designados pela Portaria Nº 002/2017, de 02 de janeiro
de 2017, sendo pregoeira ISABEL CRISTINA SOUZA e membro da Equipe de Apoio MARCIA ADRIANE
ALVES, para procederem ao credenciamento, recebimento dos envelopes, abertura das propostas e julgamento das
mesmas, que ocorreu na presença dos representantes, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO DE PLACAS E TOTENS
SINALIZADORES, conforme descritivos e quantitativos discriminados em edital.
Foram credenciadas as demais empresas, cuja documentação foi analisada pela pregoeira e todos os
representantes presentes:
01
02

RAZÃO SOCIAL:
DD VISION LTDA - ME
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
Foram credenciados os seguintes representantes:

CNPJ
18.048.061/0001-94
08.923.607/0001-55

01
02

RAZÃO SOCIAL:
REPRESENTANTE:
DARLIANE VINOTTI
DD VISION LTDA - ME
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
MARLON CRISTOF
Dando prosseguimento, a pregoeira abriu as propostas das empresas interessadas em fornecer os itens objetos

desta licitação.
Registraram-se os preços totais indicados nas Propostas, como segue abaixo:
RAZÃO SOCIAL:

01
02

R$ TOTAL
DD VISION LTDA - ME
R$ 18.106,40
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
R$ 18.061,50
Foi efetuada a verificação e compatibilidade das propostas com o descrito no edital e em seguida as mesmas

foram inseridas no sistema gerencial.
Foram emitidos Classificação e Mapa Comparativo de Preços, ambos devidamente rubricados pelos
presentes.
A pregoeira declarou aberta a fase de lances, ressaltando sobre a responsabilidade dos proponentes quanto à
exequibilidade das propostas e fornecimento dos itens conforme as exigências mínimas estabelecidas no Termo de
referência do Edital.
A empresa DD VISION LTDA – ME apresentou a Certidão Municipal sem autenticação, porém como ela se
declarou microempresa, tem cinco dias para apresentar a original conforme as prerrogativas da Lei de Microempresa.
De acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no Edital, as proponentes foram habilitadas e os
valores finais ficaram conforme abaixo:
4079 - DD Vision Ltda
Item
1
2
3
4
1

Quantidade
132,0000
8,0000
8,0000
300,0000
1,0000

Valor Unitário
8,8000
660,0000
278,0000
15,9000
699,0000

Valor total do item
1.161,60
5.280,00
2.224,00
4.770,00
699,00

1

MUNICÍPIO DE RIO NEGRO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

Total do Fornecedor: 14.134,60

O valor total estimado para este processo foi de R$ 18.120,19 (dezoito mil cento e vinte reais e dezenove
centavos) e encerrou em R$ 14.134,60 (quatorze mil cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos).
A Pregoeira declarou aberta a fase de recursos e observações, onde não houve manifestações. Sendo assim
adjudica os itens objetos deste pregão às empresas vencedoras, conforme acima discriminado.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata, que vai assinada pelo
pregoeiro, equipe de apoio e representantes.

ISABEL CRISTINA SOUZA
PREGOEIRA

MARCIA ADRIANE ALVES
EQUIPE DE APOIO

EMPRESAS:

DARLIANE VINOTTI
DD VISION LTDA - ME

MARLON CRISTOF
AÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

2

