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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA 
PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE 

 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013 
 
 
 

Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 09:00, na sala de 
reuniões da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-se em 
sessão pública o Pregoeiro Senhor LUIZ CARLOS BONI e equipe de apoio: MARISA 
KRUGER E ROBERTO ALOYSIO GOERGEN, designados conforme Portaria nº 
002/2013, de 03 de janeiro de 2013, para a realização dos atos pertinentes ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2013, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, que 
tem por objeto a seleção de proposta para a contratação de empresa especializada 
visando à locação temporária de pirâmides, estandes, estrutura para a central 
comissão organizadora - CCO, bilheteria, banheiros químicos e tapumes, destinados 
a Expofeira e eventos realizados pelo Município de Planalto, tendo como valor 
máximo a importância de R$ 138.570,00 (cento e trinta e oito mil e quinhentos e 
setenta reais). Abertos os trabalhos, foi credenciada a representante da empresa: 
JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA., SR. JUCIER SAVARIS. O 
Pregoeiro 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. Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta e, com a 
colaboração dos membros da equipe de apoio, foi devidamente examinada, com a 
análise da compatibilidade dos objetos, prazos e condições de execução. 
Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura do preço ofertado. Em seguida foi 
realizada a classificação da proposta, e subsequentemente aberta a fase de lance 
verbal, cujo o valor do lance esta devidamente demonstrado em documento em 
anexo, foi considerada como proposta válida e lance vencedor, onde constatou-se 
que consagrou-se vencedora a empresa subsequente:  

JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA. 

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit. 

1 1 Pirâmide fechada, tamanho 6 x 6 m, 
cobertura em lona branca black-out  
estilo piramidal, com base em 
estrutura metálica constituída e 
composta de calhas inteiriças 
laterais para captação e escoamento 
de água e abertura superior com 
protetor triangular tipo chapéu 
para evasão de ar quente. Altura de 
3,50 metros em seus pés de 
sustentação lateral 

DIÁR 120 166,60 19.992,00 

1 2 Pirâmide fechada, tamanho 10x 10 
m, cobertura em lona branca black-
out estilo piramidal, com base em 
estrutura metálica constituída e 
composta de calhas inteiriças 
laterais para captação e escoamento 
de água e abertura superior com 

DIÁR 100 294,00 29.400,00 
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protetor triangular tipo chapéu 
para evasão de ar quente. Altura de 
3,50 metros em seus pés de 
sustentação lateral. 

1 3 Estrutura para CCO, medindo 8x6 
estrutura em alumínio divisória 
chapas ts dupla face branca, altura 
de 2,7m, frente meio de chapa meia 
de vidro, sala de recepção, 
mobiliado com 1 ar condicionado, 4 
banquetas, 2 mesas bistrô, 8 
cadeiras estofadas, 2 mesas de 
ferro, cobertura em vidro fume, 1 
frigobar, coberta com pirâmide de 
10x10 

DIÁR 04 1.176,00 4.704,00 

1 4 Tablado em madeira deck (diária), 
devidamente  nivelados   

M² 2.000 2,94 5.880,00 

1 5 Estande básico (diária), dividido em 
vários estandes, estrutura de  
aluminio divisória em chapa ts 
dupla face branca, altura de 2,20 
spot de iluminação a cada 3 metros, 
uma tomada de energia por stand, 
testeira de identificação de 
1,00x0,50 em letra arial  preta, 
forração interna carpe cinza, 
passarela em carpete vermelho, 
devidamente afixado com fita 
dupla face.  

M² 9.000 6,86 61.740,00 

1 6 Banheiro químico nas dimensões de 
1,37m x 1,37m   

DIÁR 80 98,00 7.840,00 

1 7 Bilheteria "caixa"medindo 2x2 
metros cada em alumínio e ts   

DIÁR 08 147,00 1.176,00 

1 8 Estande medindo 3x3 metros cada, 
para serem usadas para a Rádio 
Feira e Secretaria de Saúde. 

DIÁR 08 235,20 1.881,60 

1 9 TAPUME de isolamento em lata, 
altura de1,00x 2,20 metros para 
serem usados na área de shows  

DIÁR 250 12,74 3.185,00 

TOTAL 135.798,60 

Após rodada de lance, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação direta 
com a licitante, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-se continuidade ao 
certame licitatório foi solicitado à empresa participante e considerada vencedora: 
JUVALMAR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA., em conformidade com o 
constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para apresentar o 
envelope de nº 02 (dois) -  contendo os documentos de Habilitação. Que após terem 
sido rubricados pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitante participante, foi 
constatado que os mesmos estavam em consonância com o estabelecido no Edital 
deste procedimento licitatório e por consequência, a referida empresa foi considerada 
HABILITADA. No curso do Presente procedimento licitatório não foi apresentado 
nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado, havendo renúncia expressa de 
prazo por parte da licitante participante. O pregoeiro em decorrência do resultado e 
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do lance verbal final efetuado pela empresa, ADJUDICA os objetos deste 
procedimento licitatório, em favor da empresa JUVALMAR ESTRUTURAS PARA 
EVENTOS LTDA., pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ Nº 15.086.679/0001-50, 
situada na Rua Paraguai, nº 1089, Centro, Município de Santa Helena, Estado do 
Paraná, classificada em 1º lugar para o fornecimento dos objetos em sua totalidade, 
pertinente à locação temporária de pirâmides, estandes, estrutura para a central 
comissão organizadora - CCO, bilheteria, banheiros químicos e tapumes, destinados 
a Expofeira e eventos realizados pelo Município de Planalto, conforme edital de 
licitação e proposta de preço da licitante. Pelo pregoeiro foi informado aos 
interessados que o presente processo será encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal 
para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos inerentes a esta licitação. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerada a sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e representante do licitante. 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS BONI 
Pregoeiro 

747.491.029-20 
 

 MARISA KRUGER 
Membro 

310.216.890-68 

 ROBERTO ALOYSIO 
GOERGEN 

Membro 
040.368.469-22 

 
 
 

JUCIER SAVARIS 
Juvalmar Estruturas Para Eventos 

Ltda. 

 

 


