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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para confecção dos 

vestidos da rainha e princesas adultas e rainha mirim do 101º Kerbfest Peritiba/2022. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 19 de abril de 2022, às 16h30, na sala do Setor de Licitações, reuniram-se a Comissão 

Permanente de Licitações, designada pelo(a) Decreto nº 20/2022 de 31/01/2022, para julgamento das 

propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos 

na Licitação nº. DL11/2022, na modalidade de Dispensa por Justificativa. 

 

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: 

 
 2899 - EDITH GERTRUD PETTER (24.612.486/0001-87) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 19952 - Vestido germânico adulto, em tamanho sob 

medida, em tecido de shantung, longo (até o 

tornozelo), com avental em renda trabalhada com laço 

na lateral, saia do vestido com bordados e acabamento 

em renda 

Vestido germânico adulto, em tamanho sob medida, 

em tecido de shantung, longo (até o tornozelo), com 

avental em renda trabalhada com laço na lateral, saia 

do vestido com bordados e acabamento em renda gripir 

(entre 6 e 8 cm de largura) e detalhe em dourado, 

armação de filó, busto do vestido em tecido de 

shantung com trançado de fita e acabamento em 

dourado. Blusa em tecido chiffon detalhe em renda 

gripir, mangas com acabamento em renda gripir. 

UN  3  2.050,00  6.150,00 

2 19953 - Vestido germânico infantil, em tamanho sob 

medida, em tecido de veludo, longo (até o tornozelo), 

com avental em renda trabalhada com laço nas costas, 

saia do vestido com acabamento em renda gripir (en 

Vestido germânico infantil, em tamanho sob medida, 

em tecido de veludo, longo (até o tornozelo), com 

avental em renda trabalhada com laço nas costas, saia 

do vestido com acabamento em renda gripir (entre 6 e 

8 cm de largura) e aplique de flores/bordados, armação 

em filó, busto do vestido em tecido de veludo com 

transposição de fita e acabamento em sarja com 

estampa de flores. Blusa em tecido chiffon com 

detalhes em renda gripir, mangas com acabamento em 

renda gripir. 

UN  1  1.600,00  1.600,00 

Total (R$):  7.750,00 
 

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, 19 de abril de 2022. 

 
 

_____________________________________ 

REGINA INÊS BRAND LAZZARIN 
Presidente 

 

 

_____________________________________ 

MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 
Membro 
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_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 

Membro 
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LIZIANE KLEIN GAERTNER 

Membro 
 

 

_____________________________________ 
ADEMAR GRAVE 

Membro 

 

 

 

 


