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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de mobiliários para as escolas 

municipais, Centro Educacional Professor José Arlindo Winter e o Centro de Educação Infantil 

Mateus Petter, de acordo com o convênio nº 2019TR1471, conforme especificações constantes no 

Anexo I deste edital. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
 

No dia 15/12/2020, às 11h15 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 134/2020 de 01/08/2020, para 

julgamento das propostas de preço das proponentes  habilitadas para fornecimento e/ou execução 

dos itens descritos na Licitação nº. PE10/2020, na modalidade de Pregão Eletrônico. 

 

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 propostas, a comissão emitiu o parecer 

discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo: 

 
 5191 - EKOMOB COMERCIO EIRELI (15.825.521/0001-55) 
Lote Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 1 18101 - Armário 1; de 2,10x1,85x0,40 

com cinco prateleiras em MDF BP 

branco de 18mm, forro de 6 MM duas 

faces, conforme projeto. 

UN Ekomob 1  

1.506,63138 
 1.506,63 

1 2 18102 - Armário 2; de 2,10x1,85x0,40 

com três prateleiras em MDF BP branco 

de 18mm, forro de 6 MM duas faces, 

conforme projeto. 

UN Ekomob 1  905,54236  905,54 

1 3 18103 - Armário 6; de 2,00x1,06x0,60 

com oito portas de giro, em MDF BP 

branco de 18mm, forro de 6 MM duas 

faces, portas, dobradiças com 

amortecedor, puxadores alça de 

1,60mm, conforme projeto. 

UN Ekomob 1  

1.820,42244 
 1.820,42 

1 4 18104 - Armário 7; de 1,50x2,50x0,50 

com duas portas e cinco gavetas, em 

MDF BP branco de 18mm, forros de 

6mm duas faces, portas, dobradiças com 

amortecedor, gavetas com trilho 

telescópico lateral sem amortec 

Armário 7; de 1,50x2,50x0,50 com duas 

portas e cinco gavetas, em MDF BP 

branco de 18mm, forros de 6mm duas 

faces, portas, dobradiças com 

amortecedor, gavetas com trilho 

telescópico lateral sem amortecedor, 

puxadores alça de 160mm, conforme 

projeto. 

UN Ekomob 1  

2.725,31332 
 2.725,31 

1 5 18105 - Armário 8; de 1,50x2,50x0,50 

com duas portas, em MDF BP branco de 

18mm, forros de 6mm duas faces, 

portas, dobradiças com amortecedor, 

puxadores alça de 160mm, conforme 

projeto. 

UN Ekomob 1  

2.205,65796 
 2.205,66 

1 6 18106 - Armário Secretaria; em MDF 

branco 15mm, altura 297cm, largura 

244cm, profundidade 60 cm, com quatro 

gavetas de arquivo (deve possuir suporte 

para colocação de pastas suspensas), 

prateleiras com portas 

UN Ekomob 1  

5.774,33741 
 5.774,34 
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Armário Secretaria; em MDF branco 

15mm, altura 297cm, largura 244cm, 

profundidade 60 cm, com quatro gavetas 

de arquivo (deve possuir suporte para 

colocação de pastas suspensas), 

prateleiras com portas, espaço para 

impressora. 
1 7 18107 - Armário sala dos professores 

2,98x2,20x0,60 em MDF 18mm na cor 

branca ou cinza, portas de giro com 

chaves e puxadores de alça de metal, 

portas superiores basculantes. 25 portas 

menores com chave. 

UN Ekomob 1  

6.187,22129 
 6.187,22 

1 8 17427 - Balcão/armário em MDF 18 

mm BP de aproximadamente 

4,05x0,92x0,52, na cor branca, com 

quatro portas de correr com sistema RO 

65 com perfil guia de alumínio, 

puxadores de perfil de alumínio, 

conforme pr 

Balcão/armário em MDF 18 mm BP de 

aproximadamente 4,05x0,92x0,52, na 

cor branca, com quatro portas de correr 

com sistema RO 65 com perfil guia de 

alumínio, puxadores de perfil de 

alumínio, conforme projeto armário 3. 

UN Ekomob 1  

3.372,87383 
 3.372,87 

Total (R$): 24.497,99 
 

 

 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente 

ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes. 

 

Peritiba-SC, 15/12/2020. 
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