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08JETO DALICITAÇ�O; 
Contratação de empresa especializada para a prestação de servipos de Instalação (ncluindo o fornecimento de todos os materiais e mão 
de obra necessários) de cortinas em salas de aula e secretaria do Centro de Educação Infantil Anjo Azul deste Municipío. 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 
na sede da(o) MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS reuniram-se os membros da Comissão Ao(s) 1 de Abril de 2021, às 09:27 horas 

de Licitação, desiginada pela(o) Decreto n° 03/2021, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento 
elou execução dos itens descritos no Processo Licitatório n° 7/2021, Licitação n° 5/2021 PR, na modalidade de PREGAO PRESENCIAL. 

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as 
discriminando propostas, a comissão emitiu parecer O(s) Vencedor(es), conforme segue abaixo: 

Parecer da Comissão: Ao primeiro dia do mês de abril de 2021 às nove horas, a Pregoeira Delcimeri Scapini Brandini e os servidores 
Guilherme Zanchetta e Marisa Amaral Neto Silva, membros da equipe de apoio designados pelo Decreto n° 03/2021, 
iniciaram a abertura do processo licitatório em epigrafe. Presentes na sessão para participar do certame licitatorio as 
empresas: FAVRETTO & CIA LTDA representante legal INELSON FAVRETTO, CONSTRUTORA MODULAR EIRELI 
representante legal, PRESTADORA SD LTDA representante legal DOUGLAS FRANZEN. Os participantes presentes 
apresentaram documentação necessária para credenclamento conforme cláusula 07 do edital para participar do 
certame licitatório, sendo os mesmos credenciados. Todas as empresas participantes apresentaram documentação 

para usufruir o direito de participar como Empresa de Pequeno Pote e Microempresa. Na sequência foram abertos os 
envelopes n° 1- Propostas de Preços, onde foram rubricados pela Pregoeira, equipe de apoioe representantes legais 
das licitantes. Na analise das propostas constatou-se que as empresas apresentaram as propostas conforme exigências 
do edital, estando todas habilitadas para a fase de lance do certame. Por conseguinte, a Pregoeira deu início åfase de 
lances vertbais, os quais estao registrados em planilhas anexo ao presente ato. Ato continuo procedeu-se à abertura do 
envelope n 2- Documentação da licitante hora vencedora, sendo que os documentos nele contido foram conferidos e 
rubricados pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes legais das licitantes. Após análise criteriosa da 
documentação pelos presentes constatou-se aue a empresa apresentou a documentação conforme o edital, sendo a 
mesma declarada vencedora do Processo Licitatório. Indagados pela Pregoeira sobre a intenção de recorrer dos atos 
do pregão o representante legal da empresa FAVRETTO & CIA LTDA, Sr. INELSON FAVRETTO, questionou a 

veracidade do atestado de capacidade técnica da empresa, a comissão_entrou em contato com a empresa PJP 
TRANSPORTES E LOGIiSTICA LTDA via telefone, solicitando a comprovacão da prestação de serviço com a empresa 
CONSTRUTORA MODULAR EIRELI ME, a empresa PJP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA não enviou o 

comprovante, diante disso esta comissão entende que é necessária a promoção de diligência (art. 43, $3° da Lei 
8666/95) para esclarecer tal tato. Assim,tica intimada a empresa cONSTRUTORA MODULAR EIRELI para que, 
querendo, num prazo de até 03 (trés) dias úteis, a contar de 05/04/2021, apresente documentos (Contrato de prestação 
de servicos, nota fiscal, fotos etc) sobre o referido como complemento ao Atestado de Capacidade Técnica, sob pena 

de inabilitação. No mesmo prazo, ficam também as empresas participantes intimadas para que, querendo, apresentem 
recurso. Aberto a palavra livre, ninguém fez uso da mesma, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, 
lavrando-se a presente Ata, que segue assinada pela pregoeira e membros da equipe de apoio e representantes legais 

participantes. das 

Participante: 10967 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI 

ltem Especificação |Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total 
Cortina em blecaute de tecido branco modelo prega macho UN 18,00 KZA VEST 0,0000 810,00 14.580,00 
com alças e botões tamanho 24 cm forrados em Gorgurinho 
azul. 
Franzimento 2x. 
Incluindo instalação e confecção. 
Varão de ferro revestido em Pvc na cor branca, 19mm e 3 
Suportes simples em Pvc 19 mm. 
2 pingentes de Ursinho bege com embrace 20 cm e saia de 
20cm para cada cortina. 
Tamanho 3,35 m x 2,10 m (Salas de aula). 
Cortina em tecido em gorgurinho Genova Azul Bic no 
modelo Prega Macho com alças sem botões. 

Franzimento dobro. 
Incluindo instalaç�o e confecção. 
Varão revestido em Pvc, na cor branca,19 mm e 3 suportes 
Simples em Pvc 19mm. 
Tamanho 3,25m x 2,10m (Sala de professores) 
Cortina em tecido em gorgurinho Genova Azul Bic no 
modelo Prega Macho com alças sem botões. 
Franzimento dobro. 
Incluindo instalação e confecção. 
Varão revestido em Pvc, na cor branca, 19 mm e 3 suportes 
simples em Pvc 19mm. 
Tamanho 1,35 x 2,10/ 3,25 x 2,70 (Recepçãq) 

UN 3,00 KZA VEST 0,0000 770,00 2.310,00 

UN 2,00 KZA VEST 0,0000 590,00 1.180,00 

Total do Participante 18.070,00 

Total Geral - a- 18.070,00 



ESTADO DE SANTA CATARINA PREGÃO PRESENCIAL 
MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS Nr.: 5/2021 - PR 

CNPJ: 82.939.471/0001-24 Processo Administrativo 
RUA 31 DE MARCO 1050 Processo de Licitação: 7/2021 
C.E.P: 89660-000 Lacerdópolis SC Data do Processo: 09/03/2021 

Folha: 2/2 

Nada mais havendo a Iratar, fol encerrada a reunläo de julgamento, da qual fol assinada a presente ala pela Comissão de Licltação e pelos 
representantes das proponentes. 

Lacerdopols. de Abril-de 2021 

COMISSÃO: 
Delcimeri Scapini Brandini Pregoeiro(a) 

pa.oosmhembro Guilherme Zanchetta 

Marisa Amaral Neto Sllva membro 

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na soäo de iulgamento: 
INELSON FAVRETTO ************** . Representante legal ******* 

LUIZ PAULO DIDOMENICO ***"******************** .Representante legal *********** 

DOUGLAS FRANZEN Representante legal ********* 
'**************'**''"***"**" 


