
ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO

MENOR PREÇO POR LOTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2022

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09:00hs. na

sala de licitações da Prefeitura Municipal de Planalto, Estado do Paraná, reuniram-

se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRÍNA RECH MALINSKI, e

equipe de apoio CEZAR AUGUSTO SOARES designados conforme Portaria n°

123/2022 de 21 de junho de 2022, para a realização dos atos pertinentes ao

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto a aquisição de MÓVEIS PANEJADOS - SOB MEDIDA, para mobiliar o prédio
público municipal onde se instalará a nova sede da Câmara de Vereadores de

Planalto - PR, tendo como valor máximo a importância R$ 57.735,00 (cinqüenta e
sete mil setecentos e trinta e cinco reais). Abertos os trabalhos, foram credenciados

os representantes das empresas: EMANUEL FELIPE SCHMITZ - ME, o Sr.

Emanuel Felipe Schmitz, GERVASIO SCHONHALZ & CIA LTDA, a Sra. Lovane

Hiert Schonhaiz, NELSIR ANTONJO DE CONT! & CIA LTDA, o Sr. Nelsir Antonio de

Contl. Dando continuidade, a Pregoeira 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. Na seqüência, foram abertos os

envelopes contende as propostas e, com a colaboração dos membros da equipe de
apoio, foram devidamente examinados, com a análise da compatibilidade do objeto,
prazos e condições de execução. Prosseguindo os trabalhos, fez-se a leitura dos

preços ofertados. Em seguida foi realizada a classificação das propostas, onde
foram consideradas como propostas válidas, consagrando-se vencedora a empresa
subsequente:

GERVASIO SCHONHALZ & CIA LTDA

Lote Item Produto/Serviço

HALL DE ENTRADA.

Composto por um
espelhe, balcão e

detalhes em MDF e MDF
ripado conforme imagem
anexa com medidas e

especificações.

-Um espelho lapidado
deve ser fabricado na cor

bronze e afixado na

parede com opção em

Marca

Gevil

Modelo

UN •1,00 5.560,78

Rreçoto^l

5.560,78
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chapa crua de no minimõ""^
15 mm e cola ou

parafusos.

-Detalhes na lateral e

abaixo do espelho em
MDF (cor marmorizada
branca e cinza) com 01
chapa de 15 mm
engrossada.

i

-Balcão em MDF chapa !
de 15 mm, na cor

amadeirado médio. 1

)

-Detalhe em MDF igual aol
balcão com 3 chapas de |
15 mm engrossada.

- Ripado em MDF cor
amadeirado médio. !

!
As cces dos móveis i
precisam passar por j
aprovação de; pessoal Í
desicnado antes da
ebricação. !

*Garontia: Minima de um ;■
ano c'ç garantia contra
defeitos de fabricação.

Modelo de Referência das;
chaoes em MDF; Arauco, |
Guarnrape, Diratex,
Sudaf:

BALCÃO DE RECEPÇÃO iGevil
Composto por: ;

- MDF na co.' efeito i
marmorizado branco e
cinza ns parte Superior e !
MDF r-madeirado médio
na parte inferior, em !
formato de L, com duas
portas vai e vern urra na '
cor amadeirada e outra na!
cor rPiarmorizada branca e
cinza, com dcbradiças.
composto também por ;
ume bancada mais alta e j
ouLa mais ba^^a, além de •
umo ?'-ete'eTa abaixo da
base do balcão menor;
gavetsiro dupio do lado
maior nn cor m.armorizado ^
cinca e branco, com !
chaves, composto por ;
co''''ediç3s metálicas |
teleacópicas com '
amortecedor e ouxadcres ;
embutidos na cor bronze. '

UN 1,00 3.384,82 3.384,82
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-Puxadores em perfii de
alumínio embutido na cor
bronze, colocados na
parte superior das
gavetas.

Toco fabricado com

chapas de 15 mm e com
pés emborrachados nas

extremidades medindo no
máximo de altura.

Partes internas do móvel j
devem ser no mesmo í
MDF e cor que a parte i
exterrn

As corec p'"ec sam passar .
por acrovaxn.90 de pessoa 1
desipnade antes da
fabricação. |

Garantia: Mínima de um !
ano de garantia contra !
deteitcs de fabricação. '

Modelo do Referência das'
chapas em MDF: Ai-auco. i
Guararape, Duratax, ^
Sudati.

IALMOXARIFADO Gevil

Á o(;mposto por 02
(do'•') ?.m:átio.s com •
prateleiras e portas, cada

cor* tamanhos

difem.-tcs conforme
imagens abaixo:

-CoTi 06 e 08 portas na
parte inferioi', 08 (oito)

ns diagcra! e
04 ^crizonta'.

vnpostos por MOF na
cor c'riza mêdm ou c'aro

nar .nestas o Cor

amadeimdo médio nas
iprateleiras.

Puxadores em oerfi' de '
3'i,'míP!0 embutido na cor i

pfa*a fosco e

amortecedores nas 1
Don-an.

internas do móvel ̂
devem ser no mesmo ]
MDF e CO''que a parte
externa

-Cores. mode'os e

iCJTO 1,00 8.458,03 8.458,03
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tamanho confcme

imagens anexas abaixo.

-As cores do móvel

precisam passar por
aprovação de pessoa
designada antes da
fabricação,

•Garantia: Mínima de um i
ano de narantia contra i

defeitos de fabricação. j

Modelo de Referência das
chapas em MDF: Arauco,
Guarsrape, Djratex,

MESA PARA iGevii
SO\'OP!.^£TA :

-Deve ser fabricada em

chapa de MDF 15mm cor |
amadeiratlo médio e j
es^r jL-ra en; aço |
andr.orTcsão/f^TLi^em.
pinir-do ccm tinta que não ;
descasca na cor preto
fosco, jopfor-r.e medidas ■

no desenho abaixo,
j

-As cores do móvel ;

cocisam passar por j
goro\'ação de pessoa
de?'r"^ada 2r'.t?s

!*abricoy,õo '
i

*Gamr>t!a: Mínima de um |
ano do garantia contra !
defeitos de fabricação. |

I

Mode'o de Referência dasj
chores p-n MD!^': Arauco, '
Gceramne, Doratex e
ISuda*;, :

ÍUN 1,00 596,37 596,37

MESA SALA DE

RFo*:íões

-.Meso om U ccm abertura
no centro para passagem
de C--OSC? conforme

m?*ic"os, ccres e
tamn^ hcs nas imagens
ahMj-":'.

:  ""cres se'.-âo preto e
amadeirado médio.

Ia mesa toda deverá ser
em o^.an.a de MDF 15 ^
rnn?

íGevIl ;UN i1,00 ,12.492,54

internas do móvel

a»tt«taagr:-^aK»iauiM»a

2.492,54
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devem ser no ir.esrno

MDF e cor que a parte
externa.

-As cores do móvel

precisam passar por
aprovação ce pessoa
designada antes da
Confecção.

■^Garantia; Mínima de um
ano de garantia contra
defeitos de fabricação.

Mcde'o de Referência dasi
cheps*? rm MDF; Arauco, '
Guararaoe, Du-atGx e ;
Sudet' i
MESA DE CAFÉ PARA
SALA DO PlENÁRÍO

-Ccrnpos:a ern chapa de
MDF de 15mm na cor
am-^idrdrrido médio, com
estr.jA-rr. on; aço
sn';--:.::-Tcsão/v3.--i'jem,
pintado com tinta que nâo
descaso-i na ccr preto
fos V

-Puxndon?s em pcfíi de
alumínio er^butido na cor
b:'0"'7c ? amcrteredores
na? rcton.

- ^edes internas do móvel
ríovom ser nc ^esmo
MOF e cor oue a oarte
externa.

]

- Cores. mode'o? a
tamanho rcnfcm'^'

anexas abaixo.

■- core:- do móvel
rer'sa'^1 passar per

apiovaçâO/ de pessoa
de?.!gnaaa antes da
fabricação.

Garantia' Mínir^a de um
aeo de narantia contra
defeitos de fabricação. .

Mncem pp R0f'^rêncla das:
ichcnas c-m MDF: Amuco, i
Gu^iim.rape, Dtrmto.x e i
Sudati. :

iGevil UN 1,00 2.104,43 2.104,43

PÚLPITO PLEN.ARIO E 'Gevli
,c:t !:r-r-.f:)-rc u 5,= A,  . I • • t: . •. ,
Íi*A^>?T*^OS E '
Í3ANDE1R.AS

CJTO d.00 741,72 741.72

ATA PREGÃO 0;Al Ü78/2022 Página 5



-Móveis em MDF nas

cores preto e amaoeirado

médio, sendo composto
por Ü1 púlpito e 01
supoíte de bandeiras e o
suporte deverá ter

espaços para colocação
de C iT.astrcs de

bandeiras de forma fixa e
secL.r-ç.

Partos internas dc móvel
deven ser no mesmo

? ccr cue e parte

-Mc 'jo'c'" core e

medidas dccritc '^3
imooom abaixo

-Tonto o Púloito cuanto o
Suporte para Bandeiras
.1e\'e''ão ser em c^çoca de

15 rnm reforçada e
ou/dupla quando
nfcessánr',

As coros do móvel

precisam passar por
aorcvacâú do Presidente
da Cám?m ds' Vereadores

O'.' de e8r\'!dor pc* o!e
dos'qpocc antes da
Confocráo.

*Ga'antja:

V;'r-:ma de um ano de
ça^antia contra defeitos

c'e íabricacac

Modoío do Re^^arência das

f:r-p i\y]|qF; ̂ rauco. i
Guararape, Duratex e

PAINFL PLENÁRIO E
5.597,44 5.597,44

PAilUifL SAL'. DF

RELHLOES

-Lcmposíos em Chapa de
uíTv. .) criaoas

nas coro:

amind-eicHi.io e p' etc, com
óL-te-he ripado nas
aterais, corn fr'.so:.

ic.qi-ido 3cim de laroura
:ad'i e 2 cm d

especamento
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aprov.ivãD de pessoa
designada antas da
fabri-:;aç§o.

'Garantia:

Mínirr:a ds um ano de
garantia contra defeitos
de fabricação.

Modoic do Rf;'?rô-.cia dasi
Ichapa? em MDF: Arauco, :
Guararape, Duratex e 1

MESA PARA PLENÁRIO iGevil

Cc^iieixionuda r:'."- MDF, :
;3$ core^í preto e

amadeirado médio, com I
cropo drVD:^-3n;n, j

possuir uma ieve I
cuf/otura a mesa. .

Taínan'to. medidas,
[T.cde'cs o cores conformei
irrcc .ms nrcx.cs j

[Partes internas do móvel !
Ide.A-^m ?a- -o mesmo •
MDF a cor que a parte i

i

-As cores do móvo!

p-ecisan oassaroor

aom^mc-ão 't" nessoa

designada antes da .
'abrioncãc.

i

"Gcirantia: Mín-ma de um
onc d? garantia contra
defeitos de fabricação.

I

Mode'n de Referência dasj
chapas cn MDF: Arauco, ■
Guararape, Durate.x e

rwÂNDPRTÁ |GÍ^

-Ccrr. armáro de canto
todo em MDF chapa de
15mm. j

i-Pu:-'-dcn;.s em pe:-'il de j
síu.min.i.r, •rmh.iudCi, na '
cor pinte fosco, colocados[
na o.'-v-rf; jerc-riordas

portas aéreas e rre-os das'

coda? 'cteiriçac, bem
oo.mc .OTr.dacedores paraí
techomento das portas, j
Deve conter ganchos para'
c  7ns'5:;ijras

ATA PREG7C; ; TrTSTNCíAL 078/2022
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oancs, rodc.fí, ate.

-Partes internas do móvel

devem ser no mesmo
MDF e cerque a parte
externa.

-A !av?;ndorl?. deverá ser

instalada sem oainel de
fi.mdr onda ♦'ver cerâmica
na parede, com vedação
todo feita em silicone.

Medidas cor e modelo
corforne figura abaixo e
catálogo anexo.

-A' oc-as r-rscsam
oassar ccr aorovacão de
possoa designada antes
da ^a'"^rio9'^c'o

*'^r?r3ntÍB; Mínima de um
ar^o de ga''3nti3 contra
defeitos de ^abncaçâo.

Modelo de Referência das
icrN9:)as 8:"i MDF: Aisuco,
Guororaoa. Ourstex e i
*^iidaí!. '
COZINHA PLANEJADA iGevil

-.A cc:-'nh;i. dr canto
-yy' três oades

todas na cor cinza médio
e  -iOdo':--30"o, nrTi chapas

^'VrdO' Ol.'0 o
contará com um

armáiio de canto e urna
bancada com aéreo.

-O? :-mános serão
.5U30«enscc, afixadados na
carc—c :!c-\'rndo serem
■'"c "'.'^dos CO,--' todos os

neccocárias, fornecidos
joein fanocantc.
I

-Partes internas do móvel
deve"^ ser ro mesmo

^ 00' ciie a oerte
OVtC"'?

-A dov^m ser '
nsíeíede .sen*: name! de

êrri'io oud-'; ti.'er cerâmica ■
na oarede, com vedação
jt(:>d3 *eit3 em Ç'!jcons.

i -Pcadces em pcti! de

!UN 1,00 8.078,05 8.078,05
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alutriínio embuudos, na '
cor prata fosco, corn
cor-^adjça? telescópicas
com amortecedores.

-As cores do móvel

precisam passar ocr
aprovação do Presidente
da Canidia ae Vereadores
0'.i dr; spr.':co" por ale

designado cntvss dc
Ccn^eccão.

^Garantia: Mínima de um
ano de garant-a contra
defo'top do '^ahncocõo

Mojelo :ls Refere,'-cds das'
chão?? err Viprr.

Gparn!"ao?, e i
Suoet'

BASE EM GRANITO
PARj\ COZINHA

AME^ICAr^A

-A base da cozinha
\  n. • i 'N w . • A •dev

iGevIl

- L-er i

• emnirc :

: CO da be-ceda com

de 2cm e aituraj
de '10 rriT rne ? cm e no ;

rnáriiTj 12. D?\'3rá a

base cobrir toda a parte
aparente da cozinha que
rr.edi''d rc m*'n;mc 5m.

lUN :1.00 1690.00 690,00

'■irsr

Ov^hVoço de imaq.ons.
-'^■^yp.AívC.-vDA r'*\ ÍGevIl
COZINHA EM Gí^ANITO I
z CURA r; IHOX,

CJTO 1,00 13.050,00 3.050,00

'.•-.meada d.:- r,:;? nna
'ems-\c3r.a seré em l e
dove-é vc h em

ce t ca
cotr reco-de

para ccba o íomei-a, e
tanrbóm '"ecí.iite ''ch.eíx3do
psr--! f;?ci'dC'C 5 bocas com
saída para mangueira de
cá'"

■ 0'=^\'c:'á ro:.;ni i:-* ^'.;rrniçâo
do 9 CP pnHo A.ontal de
*^0 ""ínim'') Of; o*"*
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-O recorte será para uma
cuoa ae no mimo 47 cm x

30 cm.

-A cuüa cieverá ser

erriOüiiaa no ôranitc, ter
formate rctanguisr.
-/Overú ocT raoj';caL.3 em

Aço ir.ox Poüac i-SO., |
'^ledir.tic pc!o •■nonos
47;;30cir ccm C.ç mm dei
espopsura, com no í
mínimo 14 cm de |
P"cf j;";did'dc o mdximo i
do 17

Ccn'c"T-n rr,od'don r
especif'r,£;ç5p:: dn.
c.oio-cn^o dc imcccns-

Oo'..'nrá ser afixada por
cilicono CO- do granito.

A  aue
confeccionara bancada
dfa\'í>'-d ^cnc-c " ci'pa
iorn eco Tc.v '''ptC ^

'nst-o'oda

-Mama da Re''erér\cia
oar.?: coba' Tramontina.
Brinov®f e """ubrax.

OTAL
47.040,00Após roda».^aS icinc^o, conform© histórico do Prsgão em anexo, e negociação

direta com !'C'A?r7,: nelhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-
se continu'c!ac!e ao cetíame lioitatório foi solicitado a empresa participante e
consíderaca vencedora GFRVASIO SCHONHALZ & CIA LTDA, em conformidade
com o consionic acima, conforme critérios estabelecidos no Edital para
apresentarnr c :.ri>mbí;c de n° 02 (dois) - contendo os documentos de Habilitação.
Logo após te-m r.i-- --itiricados pela pregoeira, equipe de apoio e licitantes
participantes, vci constatado que os mesmos estavam em consonância com o
estabelecido oc Iroitni procedimento ilcitatório e por conseqüência, a referida
empresa to; rcnsídevaca HABILITADA. No curso do Presente procedimento
licitatório nac to\ mrrnsc-tado nenhuma impugnação ou recurso quanto a resultado,
havendo reni.''r^C!r eiípmsss de prazo poi- parte da licítante participante. A Pregoeira
em decorrêrcío dc ADJUDICA o objeto deste procedimento licitatório, em
favor da e .ij. , csa. C!2ÍíV/ií>10 SCHONHALZ & CIA LTDA, pessoa jurídica, com
inscrição no CN^.! 7° i? 958.168/0001-93, situada no Planalto, estado do Paraná,
classificada em 1=^ o fornecimento do objeto em sua totalidade, conforme
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classificação -aama, peiiinente a aquisição de MÓVEIS PANEJADOS - SOB

MEDIDA, para Aíobiíiai o piédio público municipal onde se instalará a nova sede da

Câmara de Vereadores de Planalto - PR e proposta de preço da licitante. Pela

pregoeira fOi irMürrr.ado aos interessados que o presente processo será

encaminhadc Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO, e demais atos

inerentes £ esta licdação. i^ada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja
ata vai as-s^iada poia Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e

representantes da?, empresas licitantes.

CARLA SA?1P'NA(PECH

MAL'NP Kl

Pregoeira

068.P?6 P9P-4C

/CÇZAÇI AUGUSTO

SOARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

Lovan^Hiert Scfionhaiz

GERVASIO

SCHONHALZ & CIA

LTDA

Emanuel

EMANLiFL FE". f^E

SCHMITZ-ME

Nelsir Aníonio de Conti

NELSIRANTONIO DE

CONTI & CIA LTDA
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