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

MENOR PREÇO POR ITEM

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 090/2022

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14;00hs, na

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

se em sessão pública a Pregoeira Senhora CARLA SABRINA 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° 090/2022, DO TIPO MENOR PREÇO, que tem por
objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando a aquisição, instalação e reposição de

vidros temperados, vidros comuns, espelho, portas e contratação de empresa para,

à medida que houver necessidade, o fornecimento, instalação, remanejamento

(espelhos), bem como manutenção de vidros comuns, com substituição de massa e

silicone conforme necessidade destas Secretarias Municipais, tendo como valor

máximo a importância R$ 130.814,18 (cento e trinta mil oitocentos e catorze reais e

dezoito centavos). Abertos os trabalhos, foram credenciados os representantes das

empresas; FÁBIO KERKHOFF o Sr. Fábio Kerkhoff, GONÇALVES E EBRES

LTDA, o Sr. Alex Sandro Gonçalves. 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 contendo 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:

FÁBIO KERKHOFF

Item^i Produto/Servico^MHlin^^ Marca ^
1 3 Vidro 4mm, comum, liso, fumê

Incluída Instalação.

REAL

VIDROS

65,00 169,00 10.985,00

1 4 Vidro 4mm, temperado, liso,
incolor

Incluída instalação.

AM/VZON 52,00 148,00 7.696,00
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1 7 Vidro 6mm. temperado, liso,
fumê. Incluída instalação

AMAZON M^ 40,00 228,00 9.120,00

1 9 Vidro 8mm, temperado, liso,
fumê. Incluída instalação.

AMAZON M^' 32,00 287,00 9.184,00

1 10 Vidro lOmm, temperado, liso,
incolor. Incluída Instalação.

AMAZON 50,00 310,00 15.500,00

1 12 Aquisição de porta, tipo de
correr, material vidro biindex

temperado, incolor, espessura
do vidro: 10mm. Dimensões:

largura 3,50cm, altura 2,20 cm.
Características adicionais;
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em
alumínio de 30 cm, trilho em
alumínio na cor branca com
todas as ferragens, em alumínio,
necessárias para seu perfeito
funcionamento. A porta deve ser
entregue instalada em local
indicado pelo Município.

AMAZON UN 1,00 2.847,00 2.847,00

1 13 Aquisição de porta, tipo de
correr, material vidro biindex

temperado, incolor, espessura
do vidro; 10mm. Dimensões:
largura 5,80cm, altura 2,40 cm.
Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em
alumínio de 30 cm, trilho em
alumínio na cor branca com

todas as ferragens, em alumínio,
necessárias para seu perfeito
funcionamento. A porta deve ser
entregue instalada em locai
indicado pelo Município.

AMAZON UN 2,00 4,755,00 9.510,00

TOTAL 64.842,00

GONÇALVES E EBRES LTDA

-Ote to. E£pd,uto/Serviço < UitlHô Quantídadi Preço total!
1 1 Vidro 4mm, comum, canelado,

ncolor. Incluída instalação.
CEBRAG
E

M^ 13,00 155,00 2.015,00

1 2 Vidro 4mm, comum, liso, incolor
ncluída instalação.

CEBRAG

E

M=^ 65,00 147,00 9.555,00

1 5 Vidro 4mm, temperado, liso,
fumê

ncluída instalação.

TEMPER

MED

M= 52,00 163,00 8.476,00

1 B Vidro 6mm, temperado, liso,
ncolor. Incluída instalação

TEMPER

MED

M= 40,00 188,00 7.520,00

1 B Vidro 8mm, temperado, liso,
ncolor. Incluída Instalação.

TEMPER

MED

UN 32,00 240,00 7.680,00

1 11 Vidro lOmm, temperado, liso,
umê. Incluída instalação.

TEMPER

MED

M^ 50,00 384,00 19.200,00

1 14 Aquisição de porta, tipo de
:orrer, material vidro biindex

emperado, incolor, espessura

TEMPER

MED

ÜN 2,00 3,250,00 3.500,00
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do vidro: lOmm. Dimensões:

largura 3,80cm, altura 2,40 cm.
Características adicionais:
quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em
alumínio de 30 cm, trilho em
alumínio na cor branca com
todas as ferragens, em alumínio,
necessárias para seu perfeito
funcionamento. A porta deve ser
entregue instalada em locai
indicado pelo Município.

Aquisição de porta, tipo de
correr, material vidro blindex

temperado, incolor, espessura
do vidro: lOmm. Dimensões:

largura 2,20cm, altura 2,15 cm.
Características adicionais:

quatro folhas sendo duas fixa e
duas com abertura, kit fechadura
com puxador em "S" em
alumínio de 30 cm, trilho em
alumínio na cor branca com
todas as ferragens, em alumínio,
necessárias para seu perfeito
funcionamento. A porta deve ser
entregue instalada em local
indicado pelo Município.

TEMPER

MED

UN 2,00 2.033.00

TOTAL

4.066,00

65.012,00

Após rodadas de lances, conforme histórico do Pregão em anexo, e negociação

direta com a licitante de melhor oferta, obteve-se o resultado acima descrito. Dando-

se continuidade ao certame licitatório foi solicitado as empresas participantes e

consideradas vencedoras; GONÇALVES E EBRES LIDA, FÁBIO KERKHOFF, em

conformidade com o constante acima, conforme critérios estabelecidos no Edital

para apresentarem o envelope de n° 02 (dois) - contendo os documentos de

Habilitação. Logo após terem sido rubricados pela pregoeira, equipe de apoio e

licitaníes participantes, foi constatado que os mesmos estavam em consonância com

o estabelecido no Edital deste procedimento licitatório e por conseqüência, as

referidas empresas foram consideradas HABILITADAS. 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. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai

assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes das

empresas licitantes.
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CARLA SABRINA RECH

MALINSKI

Pregoeira

068.626.699-40

R AUGUSTO

GARES

Equipe de Apoio

066.452.549-03

OÓNCALVES E EBRES

LIDA

Alex Sandro Gonçalves

FÁBIO KERKHOFF

Fábio Kerkhoff
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