
ATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2019 
 
EDITAL Nº 58/2019 
OBJETO: Contratação de serviços para o desenvolvimento do Programa Esporte e Lazer da Cidade 
(PELC) através de convênio firmado com o Ministério do esporte, conforme consta no Anexo I, parte 
integrante desta Licitação 
 
DATA DA SESSÃO: 05/07/2019  

HORÁRIO: 09:00 

Às nove horas do dia quatro do mês de julho do ano dois mil e dezenove, na sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada a Av. 13 de maio, 906, Centro, em Cruzeiro do Iguaçu - 
Estado do Paraná, realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na 
modalidade Pregão Presencial em referência. Presentes o Pregoeiro, Jose Nilton de Souza, bem como os 
componentes da equipe de apoio,  Tatiane Aparecida do Prado e  Alexandra Tulipa Tozetto, que esta 
subscrevem. Retiraram o Edital as sociedades empresárias licitantes, conforme  
DALLE CORT ARTES VISUAIS LTDA ME, OLIART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 
Dando início a sessão, O Pregoeiro  recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, 
bem como os envelopes contendo a proposta de preços e a documentação de habilitação das empresas. 
Após verificação, o pregoeiro e comissão constataram que a empresa DALLE CORT ARTES VISUAIS 
LTDA ME deixou de apresentar a procuração do representante presente. Desta, forma, o mesmo fica 
credenciado mas fica impedido de passar para a fase de lances. A(s) empresa(s) cumpriu(ram) com os 
requisitos do edital no item 10.3 e foi(ram) credenciada(s). Em seguida, o Pregoeiro abriu os envelopes 
contendo a proposta de preços e realizou a classificação das empresas (menor preço por lote), cujo valor foi 
o seguinte: 
 

DALLE CORT ARTES VISUAIS LTDA ME 

Classificação Lote Item Código do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do 
item 

Situação 

2 1 1 30308 Placa de Identificação em material 
durável exposta a intempéries, send 
Placa de Identificação em material 
durável exposta a intempéries, sendo 
no mínimo em ACM, impressão 
colorida- Tamanho 2x1 metro  

913,34 Classificado 

2 2 1 30309 Banner de Divulgação 0,90 x 1,20 m 
confeccionado em lona com 
impressão Banner de Divulgação 0,90 
x 1,20 m confeccionado em lona com 
impressão colorida.  

906,70 Classificado 

OLIART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 

Classificação Lote Item Código do 
produto 

Nome do produto/serviço Valor do 
item 

Situação 

1 1 1 30308 Placa de Identificação em material 
durável exposta a intempéries, send 
Placa de Identificação em material 
durável exposta a intempéries, sendo 
no mínimo em ACM, impressão 
colorida- Tamanho 2x1 metro  

700,00 Classificado 

1 2 1 30309 Banner de Divulgação 0,90 x 1,20 m 
confeccionado em lona com 
impressão Banner de Divulgação 0,90 
x 1,20 m confeccionado em lona com 
impressão colorida.  

750,00 Classificado 

 

Submetida a proposta de preços ao crivo dos representantes das licitantes e da comissão, nenhuma falha 
foi observada em relação às mesmas. Em continuidade ao certame, abriu-se a fase de lances verbais e de 
negociação direta com os licitantes classificados conforme os critérios estabelecidos no Edital. 

MAPA DOS LANCES 

Lote1 - Lote 001 

Rodada Fornecedor Valor Documento Selecionado 

Inicial DALLE CORT 
ARTES VISUAIS 
LTDA ME 

913,34 18.712.815/0001-69 Sim 

Inicial OLIART 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA ME 

700,00 00.176.555/0001-99 Sim 



1 OLIART 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA ME 

700,00 00.176.555/0001-99 Sim 

Lote2 - Lote 002 

Rodada Fornecedor Valor Documento Selecionado 

Inicial DALLE CORT 
ARTES VISUAIS 
LTDA ME 

906,70 18.712.815/0001-69 Sim 

Inicial OLIART 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA ME 

750,00 00.176.555/0001-99 Sim 

1 OLIART 
COMUNICAÇÃO 
VISUAL LTDA ME 

750,00 00.176.555/0001-99 Sim 

 

Ato contínuo,. Procedeu-se com a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação do 
licitante que ofertou o menor preço por Lote, após a apreciação dos documentos, verificou-se que a 
empresa OLIART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME apresentou em desconformidade com as exigências 
do edital o documento exigido no ítem 9.IIf)"Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.  (autenticado);Em caso de 
Microempreendedor Individual (MEI) este será substituído por Declaração Anual do Simples Nacional do 
MEI (DASN-SIMEI).Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a 01 (um) ano, o balanço 
anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancetes) e demonstrações contábeis relativas 
ao período de seu funcionamento. (autenticado);" A empresa apresentou o balanço do exercício de 2017, 
sendo que deveria ter apresentado o do exercício de 2018. Portanto, o pregoeiro e a comissão de apoio 
declararam a empresa inabilitada, passando-se, assim para a abertura do envelope de habilitação da 
segunda colocada, a empresa DALLE CORT ARTES VISUAIS LTDA ME. Após apreciação dos documentos 
verificou-se que a empresa apresentou prova de regularidade para com a fazenda federal fora do prazo de 
validade. Fica concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis para ajuntada de tal certidão vigente, nos termos 
do Art. 43 §1º da Lei 123/06. Aguarde-se o prazo para recebimento e análise do documento para a 
continuidade do certame. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às nove horas e 
trinta minutos do dia cinco do mês de julho do ano de dois mil e dezenove (05/07/2019). Eu, Tatiane 
Aparecida do Prado _____________________ lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e 
achado conforme, segue assinado pelo Pregoeiro e pelos representantes que permaneceram até a lavratura 
do mesmo.  
 
 

JOSE NILTON DE SOUZA 
Pregoeiro 
368.930.059-20 

ALEXANDRA TULIPA TOZETTO 
Membro 
037.137.079-52 

TATIANE APARECIDA DO PRADO 
Membro 
070.203.249-24 
 
 

 

DALLE CORT ARTES VISUAIS LTDA ME 
18.712.815/0001-69 
RUA SD DARCI JOAO GOMES ROSA, 384  - 
CEP: 85615000 - BAIRRO: IPIRANGA 
CIDADE/UF: Marmeleiro/PR 
IVO FERREIRA DALLE CORT 
038.721.279-50 
 

OLIART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 
00.176.555/0001-99 
RUA WENCESLAU BRAZ, 257  - CEP: 
85660000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Dois 
Vizinhos/PR 
CLAIR DE OLIVEIRA 
592.188.869-91 
 

 


