
 
 

 
ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 
CARTA CONVITE 002/2012 

 
Aos dezessete dias do mês de abril de 2012, às 10:00 horas, no Conselho Regional de 
Economia – 6ª Região – Paraná, sito à Rua Professora Rosa Saporski, nº 989 – Mercês – 
Curitiba – PR, reuniram-se em sessão pública, Sérgio Guimarães Hardy, Presidente da 
Comissão de Licitação, incumbido de dirigir e julgar o procedimento licitatório da Carta 
Convite N.º 002/2012, Amarildo de Souza Santos e Paulo Roberto Sigwalt como membros da 
comissão de licitação do CORECON-PR, com o objetivo de receberem e abrirem os invólucros 
contendo a documentação de habilitação e proposta relativas ao certame. Verificou-se a 
participação das seguintes licitantes: Dumas e Bernardi Assessoria de Comunicação Ltda., MJ 
Soluções Criativas e 14zero9 Marketing e Comunicação Ltda. Primeiramente, foram abertos 
os envelopes N.º 01 contendo as propostas de habilitação. Examinando-se os documentos 
das licitantes, constatou-se que todos estavam de acordo com o exigido no item 3 da Carta 
Convite 002/2012. Considerando, portanto todas habilitadas, apesar da licitante MJ Soluções 
Criativas não ter apresentado Declaração de Desistência de Prazo Recursal, os demais 
concorrentes acordaram com a habilitação da empresa, sendo que todos os documentos 
foram rubricados pelos presentes. Na seqüência, manifestada a renúncia do prazo recursal 
pelos participantes, foi dado prosseguimento à abertura dos envelopes N.º 02 – Proposta de 
Preços. Constataram-se os seguintes valores: Dumas e Bernardi Assessoria de Comunicação 
Ltda.: R$ 23.850,00 (vinte três mil oitocentos e cinquenta reais), 14zero9 Marketing e 
Comunicação: R$ 24.100,00 (vinte quatro mil e cem reais) e MJ Soluções Criativas: R$ 
24.200,00 (vinte quatro mil e duzentos reais). Pelos valores apresentados, e não havendo 
nenhuma objeção por parte dos presentes como também evidenciado o desinteresse das 
demais empresas convidadas, declara-se vencedora do certame a empresa Dumas e 
Bernardi Assessoria de Comunicação Ltda., a qual apresentou o menor preço global entre os 
participantes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata 
que, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da Comissão, pelos membros da comissão 
e pelas licitantes presentes. 
 
Curitiba, 16 de abril de 2012. 
 
 
Sérgio Guimarães Hardy_____________________________________________ 
 
 
Amarildo de Souza Santos ________________________________________ 
 
 
Paulo Roberto Sigwalt ____________________________________________ 
 
 
Dumas e Bernardi Assessoria de Comunicação Ltda. ____________________ 
 
 
14zero9 Marketing e Comunicação___________________________________ 


