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OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de armário em MDF 18 mm e portas de 

giro de alumínio e portas de giro de vidro temperado internas e externas a serem instaladas junto ao 

Corpo de Bombeiros Militar de Piratuba, conforme relação de itens constantes no Anexo I deste 

edital. 

 

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

 

No dia 08/07/2022, às 14:30 horas, na Sala de Reuniões da Prefeitura de Peritiba, reuniram-se o 

Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designada pelo(a) Decreto nº 19/2022 de 31/01/2022, para 

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

dos itens descritos na Licitação nº. PR27/2022, na modalidade de Pregão Presencial. 

 

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: 

 
 3207 - PRISCILA BECKER - ME (29.301.334/0001-87) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
3 20076 - Portas de giro, 01 folha, de vidro temperado na 

cor fumê, com espessura de 10mm, com fechadura.  

Garantia mínima de 12 meses. 

UN  8  1.100,00  8.800,00 

Total (R$):  8.800,00 
 5374 - JARDEL GUSTAVO HORN (31.186.875/0001-53) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
1 20128 - Armário em MDF 18mm, sob medida, parte 

externa na cor amadeirada, parte interna na cor branco, 

contendo 04 (quatro) divisões na vertical e 05 (cinco) 

divisões na horizontal. 

Armário em MDF 18mm, sob medida, parte externa na 

cor amadeirada, parte interna na cor branco, contendo 

04 (quatro) divisões na vertical e 05 (cinco) divisões na 

horizontal, com 04 (quatro) portas de giro com chave e 

puxador de metal (160 mm) contendo 05 (cinco) 

dobradiças em aço inox com amortecedor anti-impacto, 

pés em madeira, 10 cm de altura, revestidos em granito 

verde pérola, dimensões aproximadas: 2,40m de altura 

X 2,18m de largura X 0,60m de profundidade. 

UN  1  3.850,00  3.850,00 

Total (R$):  3.850,00 
 1809 - MOVEIS BOLL EIRELI (10.952.202/0001-97) 
Item Material/Serviço Unid. 

medida 
Marca Quantidade Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 
2 20075 - Portas de giro, 01 folha veneziana alumínio 

vazado, com fechadura, material na cor branco 

brilhante, medindo 0,80x2,10mts. Garantia mínima de 

12 meses. 

UN  8  900,00  7.200,00 

Total (R$):  7.200,00 
 

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, 08/07/2022. 
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Assinaturas 

REPRESENTANTE(S) DA(S) 

EMPRESA(S) 

PREGOEIRO E A EQUIPE DE APOIO 

 
_____________________________________ 

Priscila Becker 

PRISCILA BECKER - ME 
 

_____________________________________ 

Jardel Gustavo Horn 
JARDEL GUSTAVO HORN 

 

_____________________________________ 
Rafael Boll 

MOVEIS BOLL EIRELI 

 

 

 
_____________________________________ 

Pregoeiro 

LIZIANE KLEIN GAERTNER 
 

_____________________________________ 

MARCIO MARASCHINI 
 

_____________________________________ 

MARCIANE DAISE WUADEN FINGER 
 

 

 


