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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 

LICITAÇÃO Nº: 44/2023 

 

 Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de 

preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial. 

 

 Objetivo da Licitação: 

 Pintura e sinalização com tinta viária a base de solvente, espessura de 

0,6mm, nas cores branca e amarela, refletorizadas com microesferas de vidro com 

no mínimo 150g/m².Incluso material e mão de obra 

 
 

 ÀS 09:00 horas do dia vinte e três de Março de dois mil e vinte e três, na 

sala da comissão permanente de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua 

equipe de apoio, e o representante da empresa interessada em participar do certame. 

 

 Participantes do Pregão: 

Empresa: Destaque Sinalização e Pintura Ltda 

CNPJ: 30.677.823/0001-17 

Representante Legal: Marco Antônio  Flores 

CPF: 280.916.710-91  

 Realizado o credenciamento da empresa, procedeu-se a abertura do envelope 

01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, analisaram 

a descrição do item ofertado pela empresa, decidindo pela classificação da 

proposta. O representante da empresa participante declarou que a proposta está 

plenamente de acordo com o Edital. 

 

 As seguinte propostas foram apresentadas: 

Item: 1 - 10.000,0000 M² - Pintura e sinalização com tinta viária a base de 

solvente, 

Destaque Sinalização e Pintur. = R$ 18,0000  

 Sessão de Lances: 

Item: 1 - 10.000,0000 M² - Pintura e sinalização com tinta viária a base de 

solvente, 

Destaque Sinalização e Pintur. = R$ 17,9000 Valor Final  

  

 Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da licitante 

vencedora que foi analisada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Pregoeiro decidiu 

pela habilitação da empresa vencedora do certame. Não houve intenção de recurso. 

Será fornecida uma cópia da presente Ata à empresa que solicitar. 

Barão de Cotegipe,23 de Março de 2023 

 

___________________________________ 

Carla Cristina Padilha Machado 

Titular 

___________________________________ 

ROSELI FATIMA IANKEVICZ 

Titular 

__________________________________ 

Docimar Luis Capeletti 

Titular 

___________________________________ 

Fabricio Roberto Martins 

Pregoeiro 

___________________________________ 

Destaque Sinalização e Pintura Ltda 

Marco Antônio  Flores 


