
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR ITEM - PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2021

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, as 09:00hs, na sala

de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em

sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA RECH MALINSKI e equipe de

apoio: ANA SARA WELTER, designados conforme Portaria n" 02/2022 de 03 de

janeiro de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao PREGÃO PRESENCIAL

N° 087/2021, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por objeto o REGISTRO DE

PREÇOS visando a Contratação de empresa para para diagramação, formatação,

confecção e execução de serviços gráficos diversos, incluindo a produção editorial de

cartilhas, banner, folder, outdoor e outros materiais gráficos para uso das Secretarias

deste Município de Planalto-PR, observadas as características e demais condições

definidas no edital e seus anexos, tendo como valor máximo a importância de R$

76.690,10 (setenta e seis mil e seiscentos e noventa reais e dez centavos). Abertos os

trabalhos, foram credenciadas as empresas: DIOGO MARCZEWSKI 07732115945,

PONTO COM BRINDES LTDA, KELLY ROBERTA TRAPP EIRELI - ME. A

Pregoeira ressaltou que a ausência quando da lavratura da ata, ao final da sessão

pública, implicaria na preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na

mesma. Na sequencia, foram abertos os envelopes contendo as propostas e, com a

colaboração dos membros da equipe de apoio, foram devidamente examinados, com

a análise da compatibilidade do objeto, prazos e condições de execução.

Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos preços ofertados. Em seguida foi

realizada a classificação das propostas, onde foram consideradas como propostas

válidas, consagrando-se vencedora a empresa subsequente:

DIOGO MARCZEWSKI 07732115945

Lote Item Produto/Serviç
0

Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 1 Cartaz

tamanho

46x64 cm,

DIOGO MARCZEWSKI

07732115945

UN 1.600,00 1,67 2.672,00
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