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Pregão Eletrônico
987823.522018 .2790 .4945 .87620445

MUNICIPIO DE RIO NEGRO
Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00052/2018
Às 08:31 horas do dia 27 de junho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal 002/2018 de 02/01/2018, 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 170, para realizar
os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de placas de
identificação para rede municipal de educação. 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
Descrição: PLACA IDENTIFICAÇÃO
Descrição Complementar: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face dupla, medindo 2,50 m
largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm galvanizado, texto impresso
colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a colocação de 04 refletores com
sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de
ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm espessura em aço 1020, com chapa de apoio na
base de 300 mm x300 mm x 3/16 ,As placas devem ser entregues fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de
acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação
e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante 1 ano.
Tratamento Diferenciado: Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 8.400,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.700,0000 .
Histórico
Item: 1 - PLACA IDENTIFICAÇÃO
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF

Fornecedor

15.147.084/0001-68 SEELK
COMUNICACAO
VISUAL EIRELI

Porte
Declaração
Quantidade
ME/EPP ME/EPP/COOP
Sim

Sim

5

Valor Unit.

Valor Global

R$ 1.500,0000

R$ 7.500,0000

Data/Hora
Registro
27/06/2018
08:00:49

Marca: SEELK
Fabricante: SEELK
Modelo / Versão: Placa luminosa 2,5 m larg x 1,50 m alt. 20 cm esp.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face
dupla, medindo 2,50 m largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm
galvanizado, texto impresso colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a
colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo
anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm
espessura em aço 1020, com chapa de apoio na base de 300 mm x300 mm x 3/16 ,As placas devem ser entregues
fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa
vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante
1 ano. - Proposta valida por 60 dias. - Desde já concordamos com o Edital e seus anexos.

00.238.644/0001-12 LUMI LIGHT
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim

Sim

5

R$ 1.679,0000

R$ 8.395,0000

20/06/2018
07:59:47

Marca: LUMI LIGHT
Fabricante: LUMI LIGHT
Modelo / Versão: front light 02 faces
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face
dupla, medindo 2,50 m largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm
galvanizado, texto impresso colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a
colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo
anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm
espessura em aço 1020, com chapa de apoio na base de 300 mm x300 mm x 3/16”,As placas devem ser entregues
fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa
vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante
1 ano.

25.136.176/0001-04 HELLO PRINT
COMUNICACAO
VISUAL LTDA

Sim

Sim

5

R$ 3.000,0000

R$ 15.000,0000 26/06/2018
19:05:13

Marca: hello
Fabricante: hello
Modelo / Versão: hello 31
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face
dupla, medindo 2,50 m largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm
galvanizado, texto impresso colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a
colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo
anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm
espessura em aço 1020, com chapa de apoio na base de 300 mm x300 mm x 3/16 ,As placas devem ser entregues
fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa
vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante
1 ano.

14.634.618/0001-18 RS2
PUBLICIDADE
LTDA

Sim

Sim

5

R$ 5.000,0000

R$ 25.000,0000 25/06/2018
17:48:07

Marca: RS PAINEIS
Fabricante: RS PAINEIS
Modelo / Versão: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face
dupla, medindo 2,50 m largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm
galvanizado, texto impresso colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a
colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo
anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm
espessura em aço 1020, com chapa de apoio na base de 300 mm x300 mm x 3/16 ,As placas devem ser entregues
fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa
vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante
1 ano.

19.814.481/0001-05 SILK BRINDES
COMUNICACAO
VISUAL,
PUBLICIDADE,
PROPAGAND

Sim

Sim

5

R$ 10.000,0000

R$ 50.000,0000 26/06/2018
08:50:54

Marca: Silk Brindes
Fabricante: Silk Brindes
Modelo / Versão: Silk Brindes
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face
dupla, medindo 2,50 m largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm
galvanizado, texto impresso colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a
colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo
anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm
espessura em aço 1020, com chapa de apoio na base de 300 mm x300 mm x 3/16 ,As placas devem ser entregues
fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa
vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante
1 ano.

* 26.453.454/0001-01 PORTAL DO
VALE
COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Sim

Sim

5

R$ 100.000,0000 R$ 500.000,0000 26/06/2018
18:02:16

Marca: UDIARTE
Fabricante: UDIARTE
Modelo / Versão: Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confecção e instalação de placa luminosa, sinalização externa, face
dupla, medindo 2,50 m largura X 1,50 m de altura e 20 cm de espessura, estrutura da placa em tubo 20mmx30mm
galvanizado, texto impresso colorido, de acordo com o modelo fornecido pela secretaria, em lona vinílica incluindo a
colocação de 04 refletores com sensor de fotocélula com lâmpada econômica de 25 wats, e pintura com fundo
anticorrosivo e preto automotivo.Coluna de ferro retangular medindo100mm x 150mm X 4000mm altura x 1,5mm
espessura em aço 1020, com chapa de apoio na base de 300 mm x300 mm x 3/16 ,As placas devem ser entregues
fixadas e instaladas inclusive com a ligação elétrica de acordo com a rede elétrica 220/110 no local. A empresa
vencedora deverá fornecer garantia da parte elétrica (instalação e lâmpadas) e da fixação da placa no local, durante
1 ano.

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

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R$ 50.000,0000

19.814.481/0001-05

27/06/2018 08:31:53:697

R$ 25.000,0000

14.634.618/0001-18

27/06/2018 08:31:53:697

R$ 15.000,0000

25.136.176/0001-04

27/06/2018 08:31:53:697

R$ 8.395,0000

00.238.644/0001-12

27/06/2018 08:31:53:697

R$ 7.500,0000

15.147.084/0001-68

27/06/2018 08:31:53:697

R$ 7.499,9000

14.634.618/0001-18

27/06/2018 08:39:48:067

R$ 7.400,0000

15.147.084/0001-68

27/06/2018 08:41:09:120

R$ 7.399,9000

14.634.618/0001-18

27/06/2018 08:41:50:903

R$ 7.100,0000

15.147.084/0001-68

27/06/2018 08:42:49:240

R$ 7.099,9000

14.634.618/0001-18

27/06/2018 08:42:57:483

R$ 7.000,0000

15.147.084/0001-68

27/06/2018 08:44:40:310

R$ 6.999,9900

14.634.618/0001-18

27/06/2018 08:44:46:667

R$ 6.958,1200

15.147.084/0001-68

27/06/2018 08:46:01:807

R$ 6.958,0000

14.634.618/0001-18

27/06/2018 08:46:08:513

R$ 6.700,0000

15.147.084/0001-68

27/06/2018 08:47:14:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
Eventos do Item
Evento
Proposta desclassif. pelo
pregoeiro

Data

Observações

27/06/2018 Desclassificação da proposta de R$ 500.000,0000. Valor extremamente acima do
08:38:01 máximo estabelecido no Edital.
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Aberto

27/06/2018 Item aberto.
08:38:28

Iminência de
Encerramento

27/06/2018
Batida iminente. Data/hora iminência: 27/06/2018 08:46:19.
08:41:19

Encerrado

27/06/2018
Item encerrado
08:47:22

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

27/06/2018 Convocado para envio de anexo o fornecedor SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI,
09:26:34 CNPJ/CPF: 15.147.084/0001-68.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

27/06/2018 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SEELK COMUNICACAO
10:24:53 VISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.147.084/0001-68.

Aceite

27/06/2018 Aceite individual da proposta. Fornecedor: SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI,
13:05:06 CNPJ/CPF: 15.147.084/0001-68, pelo melhor lance de R$ 6.700,0000.

Habilitado

27/06/2018 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI 13:06:56 CNPJ/CPF: 15.147.084/0001-68
Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data

Mensagem

Pregoeiro

27/06/2018
08:32:03

Prezados fornecedores, bom dia!!!

Pregoeiro

27/06/2018
08:33:50

Daremos início ao Pregão que trata da aquisição e instalação de placas luminosas de
sinalização externa

Pregoeiro

27/06/2018
08:35:16

Solicitamos que seja dispensada total atenção quanto ao atendimento a todas as
especicicações técnicas e demais condições do edital.

Pregoeiro

27/06/2018
08:36:05

Os lances devem ser ofertados pelo valor TOTAL do Item

Pregoeiro

27/06/2018
08:36:39

Em seguida faremos a análise das propostas e iniciaremos a disputa de lances

Pregoeiro

27/06/2018
08:36:50

Desejamos sorte e RESPONSABILIDADE a todos!!

Pregoeiro

27/06/2018
08:40:01

FAVOR ENVIAREM SEUS LANCES

Sistema

27/06/2018
08:41:19

O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 08:46 de 27/06/2018, após isso entrará(ão) no
encerramento aleatório.

Pregoeiro

27/06/2018
08:41:32

Após a entrada do item na situação de encerramento aleatório, o sistema encerra
automaticamente a disputa no prazo de 0 a 30 minutos

Sistema

27/06/2018
08:47:25

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

27/06/2018
09:07:18

Agradecemos a participação de todos, em seguida faremos as consultas e convocação do
vencedor para envio dos anexos

Pregoeiro

27/06/2018
09:08:05

Após a convocação no sistema, o vencedor terá prazo de 04 (quatro) horas para anexar a
proposta na plataforma do Comprasnet.

Pregoeiro

27/06/2018
09:08:31

Juntamente com a proposta deverão ser enviados: CARTÃO CNPJ, CONTRATO SOCIAL,
PROCURAÇÃO (se necessário), DADOS BANCÁRIOS, e os documentos de habilitação que
não estejam em dia junto ao SICAF.

Pregoeiro

27/06/2018
09:12:12

Deverão ser enviados pelo correio apenas os documentos que não possuam autenticação
digital e/ou não sejam emitidos via internet.

Sistema

27/06/2018
09:26:34

Senhor fornecedor SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ/CPF: 15.147.084/000168, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema

27/06/2018
10:24:53

Senhor Pregoeiro, o fornecedor SEELK COMUNICACAO VISUAL EIRELI, CNPJ/CPF:
15.147.084/0001-68, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema

27/06/2018
13:06:56

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

27/06/2018
13:07:31

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/06/2018 às
14:00:00.

Pregoeiro

28/06/2018
09:30:47

Transcorrido o prazo para registro de intenções de recursos e, nada constar nesta
plataforma, fica encerrada a presente sessão. Agradecemos a participação de todos.

Eventos do Pregão
Evento
Abertura de Prazo
Informado
Fechamento de
Prazo

Data/Hora

Observações

27/06/2018 13:06:56 Abertura de prazo para intenção de recurso
27/06/2018 13:07:31 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/06/2018 às 14:00:00.

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 09:46 horas do dia 28 de junho de 2018, cuja ata foi lavrada e assinada
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pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MISAEL ANTONIO KOENE
Pregoeiro Oficial
ISABEL CRISTINA SOUZA
Equipe de Apoio

Voltar
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