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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00096/2021 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 05 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 146/2021 de 17/03/2021, em atendimento às disposições contidas
na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº
441, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00096/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento e instalação de cortinas e persianas, para utilização da
municipalidade. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as
propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: Artigo de cortina
Descrição Complementar: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ (mínimo
70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no
mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados
no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior
com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha
de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1-
ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2- varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na
mesma circunferência e cor do varão, cor amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material
resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro,
gelo ou tom de marrom, a definir no ato da aquisição. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA
VÁLIDA: M2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 73,3300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CELSO BERTOLUCI LTDA, pelo melhor lance de R$ 36,9900 e a quantidade de 1.000 Unidade .

Item: 2
Descrição: Artigo de cortina
Descrição Complementar: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO – costurados junto -
Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz, 100% poliéster. - Modelo vertical
de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina
(dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com
tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada
com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de
28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente,
na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante.
Obs.: (opção de duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL
UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 108,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CELSO BERTOLUCI LTDA, pelo melhor lance de R$ 96,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Item: 3
Descrição: Persiana
Descrição Complementar: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100% alumínio; - Largura da
lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por haste acrílica; - Subida e
descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá
compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas,
fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 159,2800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não



Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 157,9900 e com valor negociado
a R$ 157,0000 e a quantidade de 150 Metro quadrado .

Item: 4
Descrição: Persiana
Descrição Complementar: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100% poliéster; - Largura da lâmina:
aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que
possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô
na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em
ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação
de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das
estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 119,2100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NIVALDO MANHANI EIRELI, pelo melhor lance de R$ 75,0000 e a quantidade de 50 Metro
quadrado .

Item: 5
Descrição: Persiana
Descrição Complementar: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas: 100% poliéster; - Largura
da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e
recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado;
- Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável
de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de
preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as
medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 167,6300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: NIVALDO MANHANI EIRELI, pelo melhor lance de R$ 83,0000 e a quantidade de 250 Metro
quadrado .

Item: 6
Descrição: Persiana
Descrição Complementar: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC - Largura da lâmina:
aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e
cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados
(unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento
em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para
sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá
compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas,
fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 139,6300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 131,9900 e com valor negociado
a R$ 131,0000 e a quantidade de 50 Metro quadrado .

Item: 7
Descrição: Artigo de cortina
Descrição Complementar: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO
70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento
superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10
cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal
estampado (a escolher no momento da execução). - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o
tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os
acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo
metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da
execução. 3- Suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois
parafusos em cada extremidade; - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 98,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01



Aceito para: NIVALDO MANHANI EIRELI, pelo melhor lance de R$ 97,0000 e com valor negociado a R$ 95,0000
e a quantidade de 200 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Artigo de cortina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
66.132.267/0001-40 NIVALDO

MANHANI EIRELI
Sim Sim 1.000 R$ 70,0000 R$ 70.000,0000 01/07/2021

14:29:13
Marca: propia 
Fabricante: propia 
Modelo / Versão: ilhoes 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

30.759.356/0001-74 BEATRIZ
SULZBACH
CORNELIUS
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 73,3300 R$ 73.330,0000 28/06/2021
14:59:15

Marca: sulz 
Fabricante: sulz 
Modelo / Versão: sulz 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 73,3300 R$ 73.330,0000 30/06/2021
09:56:00

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Cortina Blackout 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas
decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de
suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. Conforme Termo de Referência do Edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

25.171.476/0001-16 NLV
INCORPORATION
COMERCIO E
SERVICOS DE
TAPECARIA, CO

Sim Sim 1.000 R$ 73,3300 R$ 73.330,0000 01/07/2021
16:23:50

Marca: Fabricação propria 
Fabricante: Fabricação propria 
Modelo / Versão: Conforme Edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e



instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas
decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de
suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 73,3300 R$ 73.330,0000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: CORTINA BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ
(mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes; - Com
franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento
superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de
10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando
danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com
todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2- varão do tipo
tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor amadeirado ou
marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no
mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir no ato da
aquisição. O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à
completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação,
além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.826.948/0001-63 CELSO
BERTOLUCI
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 73,3300 R$ 73.330,0000 01/07/2021
17:09:53

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: cortina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

24.167.384/0001-08 O V FERREIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 1.000 R$ 73,3300 R$ 73.330,0000 02/07/2021
08:33:07

Marca: DECOR PEROLA 
Fabricante: DECOR PEROLA 
Modelo / Versão: BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas
decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de
suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.525.127/0001-88 JULEAN
DECORACOES
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 74,0000 R$ 74.000,0000 01/07/2021
22:06:58

Marca: Julean Decorações 
Fabricante: Julean Decorações 
Modelo / Versão: Cortina Blackout 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas
decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de



suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 1.000 R$ 110,0000 R$ 110.000,0000 16/06/2021
15:51:59

Marca: Branyl 
Fabricante: NM CONFECCOES 
Modelo / Versão: CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/ CORTA LUZ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK OUT/
CORTA LUZ (mínimo 70%). - Composição 100% poliéster, blackout em tecido. - Modelo vertical de duas partes;
- Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro linear de cortina (dobro); -
Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida nas duas faces com tecido
da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; - Costura com agulha em tamanho adequado,
evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e
instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em abscor amadeirado ou marrom escuro. 2-
varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor do varão, cor
amadeirado ou marrom escuro. 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir
no ato da aquisição. - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 110,0000 03.835.661/0001-25 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 74,0000 10.525.127/0001-88 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 73,3300 30.759.356/0001-74 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 73,3300 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 73,3300 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 73,3300 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 73,3300 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 73,3300 24.167.384/0001-08 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 70,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 68,0000 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:04:32:180
R$ 67,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:05:18:667
R$ 66,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:05:35:593
R$ 65,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:07:26:503
R$ 64,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:07:54:487
R$ 63,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:08:20:220
R$ 62,0000 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:08:27:543
R$ 62,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:08:27:573
R$ 61,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:08:38:763
R$ 60,0000 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:08:50:983
R$ 59,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:08:56:990
R$ 58,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:23:483
R$ 55,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:09:39:020
R$ 54,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:58:663
R$ 53,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:10:18:353
R$ 52,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:10:31:853
R$ 51,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:11:22:403
R$ 49,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:11:52:060
R$ 48,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:12:11:623
R$ 47,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:12:23:157
R$ 46,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:12:38:163
R$ 45,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:12:47:087
R$ 44,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:12:55:423
R$ 43,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:13:25:950
R$ 42,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:13:32:827
R$ 41,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:13:46:123
R$ 40,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:13:54:433
R$ 39,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:14:33:150
R$ 39,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:42:980
R$ 38,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:50:213
R$ 38,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:15:00:143
R$ 37,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:15:07:400
R$ 37,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:16:12:163



R$ 36,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:16:17:800

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:02 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

05/07/2021
14:18:18 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 05/07/2021
14:18:18

Item teve empate real para o valor 73,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:18:18 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/07/2021
14:53:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF:
01.826.948/0001-63.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

05/07/2021
15:03:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELSO BERTOLUCI
LTDA, CNPJ/CPF: 01.826.948/0001-63.

Aceite de proposta 05/07/2021
17:10:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF:
01.826.948/0001-63, pelo melhor lance de R$ 36,9900.

Habilitação de fornecedor 06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELSO BERTOLUCI LTDA -
CNPJ/CPF: 01.826.948/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Artigo de cortina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.759.356/0001-74 BEATRIZ

SULZBACH
CORNELIUS
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 28/06/2021
14:59:15

Marca: sulz 
Fabricante: sulz 
Modelo / Versão: sulz 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz,
100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido
para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina,
entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20
cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de
qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação:
1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de
duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE
MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 30/06/2021
09:56:00

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Cortina Voil com forro 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto. Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz, 100%
poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para
cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre
tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; -
Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da
mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em
abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor
do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no
mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de duas cores de
voil para fins de acabamento decorativo) O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas
as despesas decorrentes à completa execução do serviço incluindo, aferir as medidas, fornecimento das
estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. Conforme Termo de
Referência do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

66.132.267/0001-40 NIVALDO
MANHANI EIRELI

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 01/07/2021
14:29:13

Marca: propia 
Fabricante: propia 
Modelo / Versão: ilhoes 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz,
100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido
para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina,
entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20
cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de
qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação:
1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de
duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE
MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

25.171.476/0001-16 NLV
INCORPORATION
COMERCIO E
SERVICOS DE
TAPECARIA, CO

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 01/07/2021
16:23:50

Marca: Fabricação propria 
Fabricante: Fabricação propria 
Modelo / Versão: Conforme Edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz,
100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido
para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina,
entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20
cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de
qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação:
1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de
duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) O serviço, bem como a proposta de preço, deverá
compreender todas as despesas decorrentes à completa execução do serviço incluindo, aferir as medidas,
fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: CORTINA VOIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz,
100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido
para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina,
entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20
cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de
qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação:
1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de
duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) O serviço, bem como a proposta de preço, deverá
compreender todas as despesas decorrentes à completa execução do serviço incluindo, aferir as medidas,
fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.826.948/0001-63 CELSO
BERTOLUCI LTDA

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 01/07/2021
17:09:53

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: cortina 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz,
100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido
para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina,
entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20
cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de
qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação:
1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de
duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE
MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

24.167.384/0001-08 O V FERREIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 20 R$ 108,2000 R$ 2.164,0000 02/07/2021
08:33:07

Marca: DECOR PEROLA 
Fabricante: DECOR PEROLA 
Modelo / Versão: BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
– costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz,
100% poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido
para cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina,
entre tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20



cm; - Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de
qualidade da mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação:
1- ilhós em abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão,
fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de
duas cores de voil para fins de acabamento decorativo) O serviço, bem como a proposta de preço, deverá
compreender todas as despesas decorrentes à completa execução do serviço incluindo, aferir as medidas,
fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 20 R$ 120,0000 R$ 2.400,0000 16/06/2021
15:52:00

Marca: Branyl 
Fabricante: NM CONFECCOES 
Modelo / Versão: CORTINA EM VOIL COM FORRO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM VOIL COM FORRO
costurados junto - Composição tecido voil 100% poliéster, com forro em blackout tecido/corta 70% luz, 100%
poliéster. - Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para
cada metro linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre
tela revestida nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm; -
Costura com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da
mesma cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- ilhós em
abs cromado; 2- varão do tipo tubo metálico cromado de 28mm, com ponteiras na mesma circunferência e cor
do varão; 3- suporte de teto ou parede, em material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no
mínimo dois parafusos em cada extremidade; - Cor a definir pelo solicitante. Obs.: (opção de duas cores de
voil para fins de acabamento decorativo) - DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA:
M2 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 120,0000 03.835.661/0001-25 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 30.759.356/0001-74 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 108,2000 24.167.384/0001-08 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 107,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:45:220
R$ 106,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:05:24:710
R$ 105,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:05:43:150
R$ 104,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:07:30:010
R$ 103,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:08:00:593
R$ 102,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:08:22:890
R$ 101,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:08:47:793
R$ 100,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:09:11:943
R$ 99,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:30:393
R$ 98,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:10:07:033
R$ 97,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:10:45:650
R$ 96,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:11:27:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/07/2021
14:13:28 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 05/07/2021
14:13:28

Item teve empate real para o valor 108,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:13:28 Item encerrado.

Aceite de
proposta

05/07/2021
17:11:01

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF:
01.826.948/0001-63, pelo melhor lance de R$ 96,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELSO BERTOLUCI LTDA - CNPJ/CPF:
01.826.948/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Persiana



Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
38.425.755/0001-00 PROFILE

COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 29/06/2021
09:36:41

Marca: GABRIEL PERSIANAS 
Fabricante: GABRIEL PERSIANAS 
Modelo / Versão: PERSIANA HORIZONTAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL- Composição das lâminas: 100%
alumínio;- Largura da lâmina: 25mm;- Espessura da lâmina: 0,21mm.- Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica;- Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana;- Cor a definir;- O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 30/06/2021
09:56:00

Marca: Própria 
Fabricante: Coimbra 
Modelo / Versão: Persiana Horizontal 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL. Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. Conforme Termo de Referência do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

66.132.267/0001-40 NIVALDO
MANHANI
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 01/07/2021
14:29:13

Marca: b&B 
Fabricante: b&b 
Modelo / Versão: horizontal aluminio 25mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.884.308/0001-35 DECORINTER
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 01/07/2021
17:00:31

Marca: COIMBRA 
Fabricante: COIMBRA 
Modelo / Versão: PH 25 MM ALUMNIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: PERSIANA HORIZONTAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.826.948/0001-63 CELSO
BERTOLUCI
LTDA

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 01/07/2021
17:09:53

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: persiana 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos



serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX
COMERCIO DE
PERSIANAS
LTDA

Sim Sim 150 R$ 159,2800 R$ 23.892,0000 02/07/2021
00:12:12

Marca: Quevedo 
Fabricante: Scharnoveber 
Modelo / Versão: Horizontal 25mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas:
100% alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das
lâminas por haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.525.127/0001-88 JULEAN
DECORACOES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 160,0000 R$ 24.000,0000 01/07/2021
22:06:58

Marca: Julean Decorações 
Fabricante: Julean Decorações 
Modelo / Versão: Persiana Horizontal Alumínio 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. persiana; - Cor a definir; - O serviço,
bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. - Movimento de giro das lâminas por haste acrílica; - Subida e descido por
cordões de nylon na cor da 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 150 R$ 170,0000 R$ 25.500,0000 16/06/2021
15:52:02

Marca: Fastlux 
Fabricante: Fastlux 
Modelo / Versão: PERSIANA HORIZONTAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE
DECORACOES
EIREL

Sim Sim 150 R$ 300,0000 R$ 45.000,0000 01/07/2021
16:55:37

Marca: R&L 
Fabricante: R&L 
Modelo / Versão: HORIZONTAL 25 mm 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA HORIZONTAL - Composição das lâminas: 100%
alumínio; - Largura da lâmina: 25mm; - Espessura da lâmina: 0,21mm. - Movimento de giro das lâminas por
haste acrílica; - Subida e descido por cordões de nylon na cor da persiana; - Cor a definir; - O serviço, bem
como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. Marca / Fabricante: R&L Própria. Modelo / Tipo: Horizontal 25mm.
Procedência: Nacional. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 10.302.648/0001-76 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 170,0000 03.835.661/0001-25 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 160,0000 10.525.127/0001-88 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 03.884.308/0001-35 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 159,2800 03.513.370/0001-10 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 158,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:01:03:360
R$ 157,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:07:38:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item



Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:05 Item aberto.

Encerramento sem
prorrogação

05/07/2021
14:10:06 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

05/07/2021
14:23:51 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 05/07/2021
14:23:51

Item teve empate real para o valor 159,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:23:51 Item encerrado.

Abertura do prazo
- Convocação
anexo

05/07/2021
15:01:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00.

Encerramento do
prazo -
Convocação anexo

05/07/2021
15:13:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROFILE COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00.

Aceite de proposta 05/07/2021
17:10:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00, pelo melhor lance de R$ 157,9900 e com valor negociado a
R$ 157,0000. Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Persiana

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
38.425.755/0001-00 PROFILE

COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 29/06/2021
09:36:41

Marca: INBRAPE 
Fabricante: BRAGAL 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL- Composição das lâminas: 100%
poliéster;- Largura da lâmina: aproximadamente 89mm;- Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso);- Com bandô na mesma cor e material das lâminas;- Trilho único em alumínio
quadrado reforçado;- Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção;- Cor a definir;- O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 30/06/2021
09:56:00

Marca: Própria 
Fabricante: Coimbra 
Modelo / Versão: Persiana Vertical 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL. Composição das lâminas: 100% poliéster;
- Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminas comandadas por corrente e cordões de polipropileno
de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral,
conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio quadrado
reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e
presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço,
bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos
serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais
serviços auxiliares necessários. Conforme Termo de Referência do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

66.132.267/0001-40 NIVALDO
MANHANI
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 01/07/2021
14:29:13

Marca: b&B 
Fabricante: b&b 
Modelo / Versão: vertical poliester 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: : PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em



nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.884.308/0001-35 DECORINTER
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 01/07/2021
17:00:31

Marca: VITALLY 
Fabricante: VITALLY 
Modelo / Versão: VERTICAL POLIÉSTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.826.948/0001-63 CELSO
BERTOLUCI
LTDA

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 01/07/2021
17:09:53

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: persiana 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX
COMERCIO DE
PERSIANAS
LTDA

Sim Sim 50 R$ 119,2100 R$ 5.960,5000 02/07/2021
00:12:12

Marca: quevedo 
Fabricante: Scharnoveber 
Modelo / Versão: vertical tecido com bandô 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões
de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados
(unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único
em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e
bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; -
Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes
à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e
fixação, além dos demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.525.127/0001-88 JULEAN
DECORACOES
LTDA

Sim Sim 50 R$ 120,0000 R$ 6.000,0000 01/07/2021
22:06:58

Marca: Julean Decorações 
Fabricante: Julean Decorações 
Modelo / Versão: Persiana Vertical Poliéster 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em



nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 50 R$ 130,0000 R$ 6.500,0000 16/06/2021
15:52:06

Marca: Dolher 
Fabricante: NM CONFECCOES 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE
DECORACOES
EIREL

Sim Sim 50 R$ 200,0000 R$ 10.000,0000 01/07/2021
16:55:38

Marca: R&L 
Fabricante: R&L 
Modelo / Versão: VERTICAL POLIESTER 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL - Composição das lâminas: 100%
poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de
polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral
ou bilateral, conforme o caso); - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. Marca / Fabricante: R&L Própria. Modelo / Tipo: Vertical Poliéster.
Procedência: Nacional. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 200,0000 10.302.648/0001-76 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 130,0000 03.835.661/0001-25 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 120,0000 10.525.127/0001-88 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 03.884.308/0001-35 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 119,2100 03.513.370/0001-10 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 118,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:01:16:547
R$ 117,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:05:52:900
R$ 116,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:08:08:487
R$ 115,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:08:18:690
R$ 115,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:08:59:213
R$ 114,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:09:07:467
R$ 114,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:37:973
R$ 113,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:09:46:970
R$ 112,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:10:11:220
R$ 111,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:10:18:413
R$ 112,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:10:36:260
R$ 110,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:10:50:907
R$ 109,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:10:56:303
R$ 109,9800 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:12:10:150
R$ 109,9700 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:12:22:107
R$ 109,9600 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:12:44:143
R$ 109,0000 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:12:52:013
R$ 108,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:13:13:797



R$ 108,9500 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:13:19:937
R$ 108,9000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:05:290
R$ 108,8900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:14:11:830
R$ 108,8500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:29:143
R$ 108,8400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:14:35:800
R$ 108,8000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:44:677
R$ 108,7900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:14:53:110
R$ 108,7500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:15:05:450
R$ 108,7400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:15:19:727
R$ 108,7000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:15:26:427
R$ 108,6500 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:15:31:493
R$ 107,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:15:43:897
R$ 106,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:15:48:443
R$ 103,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:15:58:707
R$ 102,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:16:02:657
R$ 101,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:16:14:233
R$ 101,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:16:21:663
R$ 100,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:16:25:737
R$ 99,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:16:32:143
R$ 98,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:16:40:600
R$ 97,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:16:52:210
R$ 97,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:16:59:613
R$ 97,9600 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:17:08:617
R$ 96,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:17:17:943
R$ 97,9500 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:18:707
R$ 95,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:23:923
R$ 94,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:17:34:013
R$ 94,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:39:180
R$ 94,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:17:39:783
R$ 93,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:17:50:283
R$ 89,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:18:00:240
R$ 93,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:02:137
R$ 88,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:06:997
R$ 88,9500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:18:17:020
R$ 88,9400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:25:163
R$ 88,9000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:18:41:727
R$ 88,8900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:50:083
R$ 88,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:18:51:857
R$ 87,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:18:58:590
R$ 87,8900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:01:043
R$ 87,8500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:08:423
R$ 87,8400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:13:577
R$ 87,8300 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:22:400
R$ 87,8200 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:27:493
R$ 87,8000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:34:900
R$ 87,7900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:43:587
R$ 87,7500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:51:600
R$ 87,7400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:57:940
R$ 87,7000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:20:08:417
R$ 87,6900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:20:15:283
R$ 85,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:20:27:227
R$ 84,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:20:35:813
R$ 84,5000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:20:57:167
R$ 80,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:20:57:197
R$ 80,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:20:59:293
R$ 84,4900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:21:01:760
R$ 79,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:21:07:770
R$ 80,0000 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:21:15:033
R$ 75,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:21:17:640



Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:06 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

05/07/2021
14:23:18 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 05/07/2021
14:23:18

Item teve empate real para o valor 119,2100. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:23:18 Item encerrado.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/07/2021
15:03:32

Convocado para envio de anexo o fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

05/07/2021
15:15:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NIVALDO MANHANI
EIRELI, CNPJ/CPF: 66.132.267/0001-40.

Aceite de proposta 05/07/2021
17:13:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, pelo melhor lance de R$ 75,0000.

Habilitação de fornecedor 06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI -
CNPJ/CPF: 66.132.267/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Persiana

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
38.425.755/0001-00 PROFILE

COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 29/06/2021
09:36:41

Marca: INBRAPE 
Fabricante: BRAGAL 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT- Composição das lâminas:
100% poliéster;- Largura da lâmina: aproximadamente 89mm;- Proteção tipo blackout;- Com bandô na
mesma cor e material das lâminas;- Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso);- Trilho único em alumínio quadrado reforçado;- Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção;- Cor a definir;- O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas
as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das
estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 30/06/2021
09:56:00

Marca: Própria 
Fabricante: Coimbra 
Modelo / Versão: Persiana Vertical Blackout 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT. Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminas comandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. Conforme Termo de
Referência do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

66.132.267/0001-40 NIVALDO
MANHANI
EIRELI

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 01/07/2021
14:29:13

Marca: b&B 
Fabricante: b&b 
Modelo / Versão: vertical black-out 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento



das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.884.308/0001-35 DECORINTER
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 01/07/2021
17:00:31

Marca: VITALLY 
Fabricante: VITALLY 
Modelo / Versão: VERTICAL POLIÉSTER BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.826.948/0001-63 CELSO
BERTOLUCI
LTDA

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 01/07/2021
17:09:53

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: persiana 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX
COMERCIO DE
PERSIANAS
LTDA

Sim Sim 250 R$ 167,6300 R$ 41.907,5000 02/07/2021
00:12:12

Marca: Quevedo 
Fabricante: Scharnoveber 
Modelo / Versão: vertical blackout com bando 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das
lâminas: 100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com
bandô na mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de
alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral,
conforme o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro
galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação
de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá
compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas,
fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.525.127/0001-88 JULEAN
DECORACOES
LTDA

Sim Sim 250 R$ 170,0000 R$ 42.500,0000 01/07/2021
22:06:58

Marca: Julean Decorações 
Fabricante: Julean Decorações 
Modelo / Versão: Persiana Vertical Blackout 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento



das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 250 R$ 180,0000 R$ 45.000,0000 16/06/2021
15:52:08

Marca: Dolher 
Fabricante: NM CONFECCOES 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE
DECORACOES
EIREL

Sim Sim 250 R$ 300,0000 R$ 75.000,0000 01/07/2021
16:55:38

Marca: R&L 
Fabricante: R&L 
Modelo / Versão: VERTICAL BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 10.302.648/0001-76 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 180,0000 03.835.661/0001-25 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 170,0000 10.525.127/0001-88 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 03.884.308/0001-35 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 167,6300 03.513.370/0001-10 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 166,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:01:25:830
R$ 165,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:06:02:213
R$ 164,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:08:27:517
R$ 164,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:06:530
R$ 163,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:09:13:170
R$ 162,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:43:760
R$ 161,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:09:57:453
R$ 161,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:10:17:537
R$ 160,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:10:24:560
R$ 159,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:11:05:823
R$ 158,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:11:12:940
R$ 160,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:11:19:250
R$ 158,9800 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:12:15:647
R$ 158,9700 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:12:27:893
R$ 158,9600 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:13:24:587
R$ 158,9500 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:13:31:177
R$ 158,9000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:21:057
R$ 158,8900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:14:27:743
R$ 158,8500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:36:453
R$ 158,8400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:14:44:253



R$ 158,8000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:14:58:370
R$ 158,7900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:15:07:613
R$ 158,7500 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:15:14:670
R$ 158,7400 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:15:24:010
R$ 158,7000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:15:34:843
R$ 158,6500 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:15:38:863
R$ 158,6000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:16:03:073
R$ 158,5900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:16:16:523
R$ 157,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:16:23:050
R$ 157,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:16:27:850
R$ 156,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:16:43:523
R$ 150,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:17:03:550
R$ 156,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:04:897
R$ 149,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:12:207
R$ 148,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:17:25:517
R$ 148,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:30:403
R$ 148,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:17:33:107
R$ 147,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:17:42:923
R$ 147,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:17:48:787
R$ 146,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:17:51:160
R$ 145,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:18:07:150
R$ 145,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:14:193
R$ 125,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:18:19:957
R$ 124,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:30:860
R$ 123,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:18:38:230
R$ 122,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:18:45:330
R$ 121,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:18:53:043
R$ 123,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:19:00:980
R$ 121,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:06:650
R$ 120,9800 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:14:220
R$ 120,9700 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:18:937
R$ 118,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:27:760
R$ 118,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:32:893
R$ 118,8900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:42:173
R$ 118,8000 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:19:51:897
R$ 118,7900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:19:58:247
R$ 118,7800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:20:04:443
R$ 115,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:20:07:700
R$ 114,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:20:18:187
R$ 114,8900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:20:21:883
R$ 114,7900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:20:27:757
R$ 114,7800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:20:44:537
R$ 112,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:20:49:030
R$ 112,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:20:51:623
R$ 111,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:20:54:947
R$ 111,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:21:00:440
R$ 110,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:21:07:657
R$ 109,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:21:22:100
R$ 109,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:21:23:530
R$ 108,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:21:40:627
R$ 106,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:22:10:963
R$ 107,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:22:13:107
R$ 105,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:22:18:200
R$ 104,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:22:31:157
R$ 103,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:22:38:370
R$ 103,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:22:46:157
R$ 102,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:22:53:067
R$ 104,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:22:53:227
R$ 101,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:22:59:120



R$ 100,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:23:10:437
R$ 99,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:23:13:663
R$ 98,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:23:21:910
R$ 97,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:23:26:117
R$ 96,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:23:31:710
R$ 95,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:23:47:993
R$ 95,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:23:54:453
R$ 94,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:23:58:250
R$ 94,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:24:07:987
R$ 93,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:24:18:750
R$ 93,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:24:23:853
R$ 92,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:24:28:063
R$ 91,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:24:35:543
R$ 91,9800 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:24:40:473
R$ 90,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:24:41:367
R$ 89,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:24:44:860
R$ 89,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:24:47:127
R$ 88,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:24:52:320
R$ 85,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:24:56:237
R$ 87,9900 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:24:58:813
R$ 84,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:25:00:413
R$ 84,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:25:18:940
R$ 83,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:25:43:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:07 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/07/2021
14:27:44 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio eletrônico 05/07/2021
14:27:44

Item teve empate real para o valor 167,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:27:44 Item encerrado.

Aceite de
proposta

05/07/2021
17:13:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, pelo melhor lance de R$ 83,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI - CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Persiana

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
38.425.755/0001-00 PROFILE

COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 29/06/2021
09:36:41

Marca: INBRAPE 
Fabricante: BRAGAL 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL PVC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC- Composição das lâminas: PVC-
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm;- Com bandô na mesma cor e material das lâminas;-
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso);- Trilho único em alumínio
quadrado reforçado;- Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção;- Cor a definir;- O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 30/06/2021
09:56:00



Marca: Própria 
Fabricante: Coimbra 
Modelo / Versão: Persiana Vertical PVC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC. Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Lâminas
comandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e
recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio quadrado
reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e
presilha inoxidável de PERSIANA VERTICAL PVC. Composição das lâminas: PVC - Largura da lâmina:
aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; - Lâminas comandadas por
corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para
os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte
de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de
pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta
de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo,
aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares
necessários. Conforme Termo de Referência do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

66.132.267/0001-40 NIVALDO
MANHANI
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 01/07/2021
14:29:13

Marca: b&B 
Fabricante: b&b 
Modelo / Versão: vertical pvc 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL BLACK-OUT - Composição das lâminas:
100% poliéster; - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Proteção tipo blackout; - Com bandô na
mesma cor e material das lâminas; - Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta
resistência, que possibilitem a rotação de 180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme
o caso); - Trilho único em alumínio quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado,
fixação com parafuso e bucha 6 mm, em nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o
sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender
todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento
das estruturas de suporte e fixação, além dos M²demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.884.308/0001-35 DECORINTER
INDUSTRIA E
COMERCIO
EIRELI

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 01/07/2021
17:00:31

Marca: VITALLY 
Fabricante: VITALLY 
Modelo / Versão: VERTICAL PVC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

01.826.948/0001-63 CELSO
BERTOLUCI
LTDA

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 01/07/2021
17:09:53

Marca: propria 
Fabricante: propria 
Modelo / Versão: persiana 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP



03.513.370/0001-10 A. ARTHE FLEX
COMERCIO DE
PERSIANAS
LTDA

Sim Sim 50 R$ 139,6300 R$ 6.981,5000 02/07/2021
00:12:12

Marca: Quevedo 
Fabricante: Scharnoveber 
Modelo / Versão: Persiana vertical PVC com bando 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas:
PVC - Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.525.127/0001-88 JULEAN
DECORACOES
LTDA

Sim Sim 50 R$ 140,0000 R$ 7.000,0000 01/07/2021
22:06:58

Marca: Julean Decorações 
Fabricante: Julean Decorações 
Modelo / Versão: Persiana Vertical PVC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

03.835.661/0001-25 NM
CONFECCOES
LTDA

Sim Sim 50 R$ 150,0000 R$ 7.500,0000 16/06/2021
15:52:11

Marca: Nova industria 
Fabricante: NM CONFECCOES 
Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL PVC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76 R&L INDUSTRIA
E COMERCIO DE
ARTIGOS DE
DECORACOES
EIREL

Sim Sim 50 R$ 300,0000 R$ 15.000,0000 01/07/2021
16:55:38

Marca: R&L 
Fabricante: R&L 
Modelo / Versão: VERTICAL PVC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PERSIANA VERTICAL PVC - Composição das lâminas: PVC -
Largura da lâmina: aproximadamente 89mm; - Com bandô na mesma cor e material das lâminas; -
Lâminascomandadas por corrente e cordões de polipropileno de alta resistência, que possibilitem a rotação de
180¨ e recolhimento para os lados (unilateral ou bilateral, conforme o caso); - Trilho único em alumínio
quadrado reforçado; - Suporte de ancoramento em ferro galvanizado, fixação com parafuso e bucha 6 mm, em
nylon e presilha inoxidável de pressão para sustentação de todo o sistema e fácil remoção; - Cor a definir; - O
serviço, bem como a proposta de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa
execução dos serviços incluindo, aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos
demais serviços auxiliares necessários. Marca / Fabricante: R&L Própria. Modelo / Tipo: Vertical de PVC.
Procedência: Nacional. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 10.302.648/0001-76 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 150,0000 03.835.661/0001-25 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 140,0000 10.525.127/0001-88 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 139,6300 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 139,6300 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 139,6300 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 139,6300 03.884.308/0001-35 05/07/2021 14:00:00:493



R$ 139,6300 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 139,6300 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 139,6300 03.513.370/0001-10 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 138,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:01:33:360
R$ 137,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:06:12:897
R$ 136,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:08:35:200
R$ 135,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:14:587
R$ 134,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:09:26:503
R$ 134,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:09:49:853
R$ 133,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:10:06:920
R$ 133,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:10:24:967
R$ 132,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:10:29:930
R$ 132,0000 01.826.948/0001-63 05/07/2021 14:11:17:327
R$ 131,9900 38.425.755/0001-00 05/07/2021 14:11:29:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:08 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

05/07/2021
14:13:30 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

05/07/2021
14:13:30

Item teve empate real para o valor 139,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:13:30 Item encerrado.

Aceite de
proposta

05/07/2021
17:10:39

Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.425.755/0001-00, pelo melhor lance de R$ 131,9900 e com valor negociado a R$ 131,0000.
Motivo: Valor negociado

Habilitação de
fornecedor

06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA -
CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Artigo de cortina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
30.759.356/0001-74 BEATRIZ

SULZBACH
CORNELIUS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 98,3000 R$ 19.660,0000 28/06/2021
14:59:15

Marca: sulz 
Fabricante: sulz 
Modelo / Versão: sulz 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido.
- Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida
nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura
com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

30.682.734/0001-69 HASHTAG
CONFECCOES
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 98,3000 R$ 19.660,0000 30/06/2021
09:56:00

Marca: Própria 
Fabricante: Próprio 
Modelo / Versão: Cortina Blackout com barrado infantil 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. Composição 100% poliéster, blackout em tecido. -
Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida
nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura



com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir no momento da execução. O serviço, bem como a proposta
de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo,
aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares
necessários. Conforme Termo de Referência do edital. 
Porte da empresa: ME/EPP

66.132.267/0001-40 NIVALDO
MANHANI EIRELI

Sim Sim 200 R$ 98,3000 R$ 19.660,0000 01/07/2021
14:29:13

Marca: propia 
Fabricante: propia 
Modelo / Versão: ilhoes 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido.
- Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida
nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura
com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
DESCRIÇÃO COMPLETA NO EDITAL UNIDADE DE MEDIDA VÁLIDA: M2 
Porte da empresa: ME/EPP

25.171.476/0001-16 NLV
INCORPORATION
COMERCIO E
SERVICOS DE
TAPECARIA, CO

Sim Sim 200 R$ 98,3000 R$ 19.660,0000 01/07/2021
16:23:50

Marca: Fabricação propria 
Fabricante: Fabricação propria 
Modelo / Versão: Conforme Edital 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido.
- Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida
nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura
com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir no momento da execução. O serviço, bem como a proposta
de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo,
aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares
necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

18.900.026/0001-51 M GIROLDO
DECORA LTDA

Sim Sim 200 R$ 98,3000 R$ 19.660,0000 01/07/2021
17:00:33

Marca: MARCA PROPRIA 
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA 
Modelo / Versão: CORTINA BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido.
- Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida
nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura
com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir no momento da execução. O serviço, bem como a proposta
de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo,
aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares
necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

24.167.384/0001-08 O V FERREIRA
DISTRIBUIDORA
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 98,3000 R$ 19.660,0000 02/07/2021
08:33:07

Marca: DECOR PEROLA 
Fabricante: DECOR PEROLA 
Modelo / Versão: BLACKOUT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido.
- Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida



nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura
com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir no momento da execução. O serviço, bem como a proposta
de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo,
aferir as medidas, fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares
necessários 
Porte da empresa: ME/EPP

10.525.127/0001-88 JULEAN
DECORACOES
LTDA

Sim Sim 200 R$ 100,0000 R$ 20.000,0000 01/07/2021
22:06:58

Marca: Julean Decorações 
Fabricante: Julean Decorações 
Modelo / Versão: Cortina Blackout 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO BLACK
OUT/ CORTA LUZ (MÍNIMO 70%) COM BARRADO INFANTIL. - Composição 100% poliéster, blackout em tecido.
- Modelo vertical de duas partes; - Com franzimento de no mínimo de 2,00 metros de tecido para cada metro
linear de cortina (dobro); - Acabamento superior com ilhós fixados no cabeçote da cortina, entre tela revestida
nas duas faces com tecido da cortina de 10 cm. - Acabamento inferior com barra de 20 cm e barrado com
motivos infantis em tecido 100% poliéster, voal estampado (a escolher no momento da execução). - Costura
com agulha em tamanho adequado, evitando danificar o tecido; - Costura com linha de qualidade da mesma
cor do tecido; - Confeccionada e instalada com todos os acessórios adequados à fixação: 1- Ilhós em abs, cor a
definir no momento da execução. 2- Varão do tipo tubo metálico revestido de 28mm, com ponteiras na mesma
circunferência e cor do varão, cor a definir no momento da execução. 3- Suporte de teto ou parede, em
material resistente, na mesma cor do varão, fixados com no mínimo dois parafusos em cada extremidade; -
Cor cinza claro, gelo ou tom de marrom, a definir no momento da execução. O serviço, bem como a proposta
de preço, deverá compreender todas as despesas decorrentes à completa execução dos serviços incluindo,
aferir as medidas,fornecimento das estruturas de suporte e fixação, além dos demais serviços auxiliares
necessários. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 10.525.127/0001-88 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 98,3000 24.167.384/0001-08 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 98,3000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 98,3000 30.759.356/0001-74 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 98,3000 30.682.734/0001-69 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 98,3000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 98,3000 18.900.026/0001-51 05/07/2021 14:00:00:493
R$ 97,0000 66.132.267/0001-40 05/07/2021 14:01:42:917
R$ 96,0000 25.171.476/0001-16 05/07/2021 14:05:29:523

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 05/07/2021
14:00:08 Item aberto.

Encerramento
sem
prorrogação

05/07/2021
14:10:09 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

05/07/2021
14:23:54 Encerrada etapa aberta do item.

Sorteio
eletrônico

05/07/2021
14:23:54

Item teve empate real para o valor 98,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 05/07/2021
14:23:54 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

05/07/2021
15:08:48

Convocado para envio de anexo o fornecedor NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE
TAPECARIA, CO, CNPJ/CPF: 25.171.476/0001-16.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/07/2021
15:21:25

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NLV INCORPORATION COMERCIO E
SERVICOS DE TAPECARIA, CO, CNPJ/CPF: 25.171.476/0001-16.

Recusa de
proposta

05/07/2021
17:06:42

Recusa da proposta. Fornecedor: NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA,
CO, CNPJ/CPF: 25.171.476/0001-16, pelo melhor lance de R$ 96,0000. Motivo: Apresentou a
Certidão de Falência e Concordata em nome de FABIANA PEIXOTO NERY, sendo que o edital
solicitado a emissão em nome da LICITANTE. Foi realizada consulta no SICAF, sendo que o
documento não consta atualizado, restando a licitante INABILITADA.



Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

05/07/2021
17:12:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40.

Aceite de
proposta

05/07/2021
17:13:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, pelo melhor lance de R$ 97,0000 e com valor negociado a R$ 95,0000.
Motivo: Valor negociado

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

05/07/2021
17:26:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI,
CNPJ/CPF: 66.132.267/0001-40.

Habilitação de
fornecedor

06/07/2021
11:17:04

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI - CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 05/07/2021
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 05/07/2021

14:00:02
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:04

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:04

Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:05

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:05

Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:06

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:06

Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:07

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:07

Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:08

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:08

Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:08

O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 05/07/2021
14:00:08

Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 05/07/2021
14:02:42

Bom dia, Senhores licitantes. Estamos iniciando a sessão pública do pregão eletrônico
n.º 96/2021, promovido pelo Município Francisco Beltrão. Antes de iniciar a fase

competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente
licitação.

Pregoeiro 05/07/2021
14:02:45

É importante deixar claro que são de responsabilidade do licitante todas as transações
efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento

de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
Pregoeiro 05/07/2021

14:02:48
Na presente licitação será adotado o modo de disputa aberto, previsto no art. 31 do

decreto municipal nº 251/2020.
Pregoeiro 05/07/2021

14:02:57
Conforme disposição contida no item 7 do edital e art. 25, §2º, do decreto municipal
n.º 251/2020, o licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação

que constem do Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF,
Pregoeiro 05/07/2021

14:03:00
cabendo ao interessado em participar do pregão o envio, juntamente com a proposta,

dos documentos de habilitação não disponíveis no mencionado cadastro, sendo-lhe
vedado o envio posterior de documentação originariamente exigida no edital.

Pregoeiro 05/07/2021
14:03:03

Após a etapa de lances, o pregoeiro poderá realizar diligência, com fundamento no art.
43, §3º, da Lei n.º 8.666/93, destinada a esclarecer ou complementar informações

sobre a proposta ajustada ao lance vencedor e/ou documentos de habilitação, vedada
a inclusão de documentos que deveriam ter sido apresentados juntamente com a

proposta.
Pregoeiro 05/07/2021 Nos termos do art. 48, inciso V, do Decreto Municipal nº 251/2020, o fornecedor que



14:03:07 não mantiver sua proposta ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, razão pela qual os licitantes devem formular seus lances

com prudência e responsabilidade.
Pregoeiro 05/07/2021

14:03:10
A exclusão de lance pelo pregoeiro durante a fase competitiva é medida excepcional e
somente será promovida quando houver fortes indícios de inexequibilidade do preço.

Pregoeiro 05/07/2021
14:03:13

As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas pelo pregoeiro no
sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a

todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema 05/07/2021

14:10:06
O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 05/07/2021

14:10:09
O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 05/07/2021

14:13:28
O item 2 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:13:28

O item 2 teve empate real para o valor 108,2000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:13:30
O item 6 teve empate real para o valor 139,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:13:30
O item 6 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:18:18

O item 1 teve empate real para o valor 73,3300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento

de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:18:18
O item 1 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:23:18

O item 4 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:23:18

O item 4 teve empate real para o valor 119,2100. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:23:51
O item 3 teve empate real para o valor 159,2800. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:23:51
O item 3 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:23:54

O item 7 teve empate real para o valor 98,3000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre
os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento

de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:23:54
O item 7 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:27:44

O item 5 teve empate real para o valor 167,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 05/07/2021

14:27:44
O item 5 está encerrado.

Sistema 05/07/2021
14:30:05

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 05/07/2021
14:30:25

Bom dia, srs. Licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas.

Pregoeiro 05/07/2021
14:30:45

Permaneçam logados que na sequência faremos a negociação de preços

Pregoeiro 05/07/2021
14:34:47

Quanto ao item 3.2 do edital: Aplica-se a este Pregão, nos itens/grupos exclusivos
para microempresa e empresa de pequeno e nos itens/grupos com cotas reservadas
para microempresa e empresa de pequeno, o disposto no Art. 9º, § 2º, do Decreto
Municipal nº 217 de 18 de maio de 2021, que estabelece prioridade de contratação

para empresas sediadas local e regio
Pregoeiro 05/07/2021

14:34:51
Na situação em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte sediadas local e regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por

cento) superiores ao menor preço válido.
Pregoeiro 05/07/2021

14:34:55
A microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local e regionalmente poderá
ser contratada sendo pago até 10 % (dez por cento) a mais do melhor preço válido,

desde que este valor seja compatível com a realidade do mercado.
Pregoeiro 05/07/2021

14:35:04
Os benefícios referidos serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e

empresas de pequeno porte sediadas em âmbito local e posteriormente às seriadas em
âmbito regional.

Pregoeiro 05/07/2021
14:35:44

Caso as licitantes LOCAIS/REGIONAIS CONVOCADAS, forem desclassificadas, passa
para a próximo local (se existir), caso contrário, volta o item para convocação do

PRIMEIRO COLOCADO NÃO LOCAL/REGIONAL.
Pregoeiro 05/07/2021 Senhores, iniciaremos a negociação de preços. O prazo para resposta será de 5



14:44:53 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse
em negociar.

Pregoeiro 05/07/2021
14:45:06

Para CELSO BERTOLUCI LTDA - Bom dia, sr. licitante. Está logado?

Pregoeiro 05/07/2021
14:48:56

Para CELSO BERTOLUCI LTDA - Em razão do disposto no art. 37 do decreto municipal
251/2020 e também na condição 8.22 do edital, solicito que verifique a possibilidade

de reduzir o valor da sua proposta nos itens 01 (para R$ 36,00) e 02 (para R$ 95,00),
seria possível?

Pregoeiro 05/07/2021
14:53:21

Para CELSO BERTOLUCI LTDA - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da
proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da
opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.

Sistema 05/07/2021
14:53:27

Senhor fornecedor CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 01.826.948/0001-63, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 05/07/2021
14:54:00

Para PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em razão do disposto no art. 37 do
decreto municipal 251/2020 e também na condição 8.22 do edital, solicito que

verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta nos itens 03 (para R$
157,00) e 06 (para R$ 131,00), seria possível?

38.425.755/0001-
00

05/07/2021
14:55:13

Boa tarde!

38.425.755/0001-
00

05/07/2021
14:55:23

Um momento por favor.

Pregoeiro 05/07/2021
14:56:48

Para PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ok

38.425.755/0001-
00

05/07/2021
14:58:55

Sr. Pregoeiro, concordamos com a redução dos valores dos itens 03 para R$ 157,00 e
06 para R$ 131,00.

Pregoeiro 05/07/2021
15:01:04

Para PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ok, agradeço. Solicito o envio, no prazo
de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último lance (negociado),

em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme modelo
contido no anexo II do edital.

Sistema 05/07/2021
15:01:14

Senhor fornecedor PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.425.755/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 05/07/2021
15:01:55

Para NIVALDO MANHANI EIRELI - Em razão do disposto no art. 37 do decreto
municipal 251/2020 e também na condição 8.22 do edital, solicito que verifique a
possibilidade de reduzir o valor da sua proposta nos itens 04 (para R$ 74,00) e 05

(para R$ 82,00), seria possível?
66.132.267/0001-

40
05/07/2021
15:02:50

boa tarde nao consigo

Sistema 05/07/2021
15:03:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF: 01.826.948/0001-
63, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 05/07/2021
15:03:22

Para NIVALDO MANHANI EIRELI - Solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, da
proposta de preços adequada ao seu último lance, em arquivo único, por meio da
opção enviar anexo do sistema, conforme modelo contido no anexo II do edital.

Sistema 05/07/2021
15:03:32

Senhor fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF: 66.132.267/0001-40,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.

Pregoeiro 05/07/2021
15:03:53

Para NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA, CO - Em razão do
disposto no art. 37 do decreto municipal 251/2020 e também na condição 8.22 do

edital, solicito que verifique a possibilidade de reduzir o valor da sua proposta no item
07 (para R$ 95,00), seria possível?

25.171.476/0001-
16

05/07/2021
15:07:56

boa tarde sr pregoeiro, nao consigo.

Pregoeiro 05/07/2021
15:08:43

Para NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA, CO - Solicito o
envio, no prazo de 2 (duas) horas, da proposta de preços adequada ao seu último
lance, em arquivo único, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme

modelo contido no anexo II do edital.
Sistema 05/07/2021

15:08:48
Senhor fornecedor NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA, CO,

CNPJ/CPF: 25.171.476/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro 05/07/2021

15:08:56
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de

prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada.
Pregoeiro 05/07/2021

15:09:17
Retomaremos a sessão no dia 05/07/2021 às 17h10min, ocasião em que será

confirmado ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior
e, se for o caso, divulgado o resultado de julgamento e habilitação, ou ainda,

convocação de empresas remanescentes.
Pregoeiro 05/07/2021

15:09:20
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Pregoeiro 05/07/2021
15:09:56

Comunico também, que iniciaremos a análise dos documentos de habilitação
(anexados e SICAF)

Sistema 05/07/2021
15:13:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF:
38.425.755/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.

Sistema 05/07/2021
15:15:45

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, enviou o anexo para o ítem 4.

Sistema 05/07/2021 Senhor Pregoeiro, o fornecedor NLV INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE



15:21:25 TAPECARIA, CO, CNPJ/CPF: 25.171.476/0001-16, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro 05/07/2021

17:04:20
Prezados, boa tarde. Retomamos a sessão pública e antes de informar a respeito da
análise da habilitação, gostaria de reforçar as obrigações das empresas contratadas:

Pregoeiro 05/07/2021
17:04:50

7.1. A Contratada deverá apresentar antes da execução do serviço uma amostra do
material a ser instalado para o responsável da secretaria solicitante e somente será

autorizado o início dos trabalhos se o material oferecido for aprovado pela fiscalização
do contrato de acordo com a especificação contida neste edital e proposta.

Pregoeiro 05/07/2021
17:05:07

Não serão aceitos produtos sem antes serem vistos pela Administração.

Pregoeiro 05/07/2021
17:05:29

Referente a análise dos documentos de habilitação: Constou-se que a licitante NLV
INCORPORATION COMERCIO E SERVICOS DE TAPECARIA Apresentou a Certidão de

Falência e Concordata em nome de FABIANA PEIXOTO NERY, sendo que o edital
solicitado a emissão em nome da LICITANTE.

Pregoeiro 05/07/2021
17:05:34

Foi realizada consulta no SICAF, sendo que o documento não consta atualizado,
restando a licitante INABILITADA.

Pregoeiro 05/07/2021
17:05:42

Quanto as licitantes CELSO BERTOLUCI LTDA; PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA
e NIVALDO MANHANI EIRELI comprovaram atender às exigências editalícias.

Pregoeiro 05/07/2021
17:05:45

Desta forma, no item 07 será convocado o licitante subsequente melhor classificado,
para negociação de preços, solicitação de proposta ajustada e verificação da

habilitação.
Pregoeiro 05/07/2021

17:06:19
Para NIVALDO MANHANI EIRELI - Sr. licitante, encontra-se na sessão?

Pregoeiro 05/07/2021
17:09:28

Para NIVALDO MANHANI EIRELI - Em razão do disposto no art. 37 do decreto
municipal 251/2020 e também na condição 8.22 do edital, solicito que verifique a
possibilidade de reduzir o valor da sua proposta no item 07 (para R$ 95,00), seria

possível?
66.132.267/0001-

40
05/07/2021
17:10:14

sim

Pregoeiro 05/07/2021
17:11:19

Para NIVALDO MANHANI EIRELI - É possível a redução do seu valor?

66.132.267/0001-
40

05/07/2021
17:11:20

sim consigo fazer

Pregoeiro 05/07/2021
17:12:12

Para NIVALDO MANHANI EIRELI - ok, Agradeço o retorno e o desconto. Solicito a
proposta ajustada contendo os itens 04, 05 e 07, a qual deverá ser enviada sob pena

de desclassificação, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis.
Sistema 05/07/2021

17:12:20
Senhor fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF: 66.132.267/0001-40,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro 05/07/2021

17:15:10
Senhores licitantes, a sessão será suspensa neste momento em função da abertura de

prazo para envio da proposta ajustada por parte da empresa melhor classificada no
item 07.

Pregoeiro 05/07/2021
17:15:45

Retomaremos a sessão no dia 06/07/2021 às 11hs, ocasião em que será confirmado
ou não o atendimento da convocação mencionada na mensagem anterior, ou ainda,

convocação de empresas remanescentes.
Pregoeiro 05/07/2021

17:15:51
Não deixem de acompanhar as sessões. Até lá!

Sistema 05/07/2021
17:26:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, enviou o anexo para o ítem 7.

Pregoeiro 06/07/2021
11:16:19

Senhores fornecedores, retomando os trabalhos deste pregão, informo que a empresa
NIVALDO MANHANI EIRELI apresentou a proposta conforme solicitamos .

Pregoeiro 06/07/2021
11:16:36

Bem como, as demais empresas atenderam as exigências editalícias.

Pregoeiro 06/07/2021
11:16:43

Sendo assim, promoverei a habilitação no sistema, momento no qual será aberto o
prazo de 01 (uma) hora para registro de eventual intenção recursal.

Pregoeiro 06/07/2021
11:16:48

A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de
recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a

adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Pregoeiro 06/07/2021

11:16:51
Na hipótese de alguma empresa manifestar interesse recursal, será realizado o exame
de admissibilidade da intenção. Caso o pregoeiro aceite a intenção, será aberto o prazo
de 3 (três) dias para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual

prazo para as contrarrazões.
Pregoeiro 06/07/2021

11:16:53
Se a pregoeira julgar procedente o recurso, será realizado o retorno do pregão para a
fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades,

repetindo-se as fases subsequentes.
Pregoeiro 06/07/2021

11:16:56
Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação neste pregão. Até a próxima.

Sistema 06/07/2021
11:17:04

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 06/07/2021
11:17:11

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2021 às
12:17:00.

 



Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração abertura
da sessão pública

02/07/2021
09:00:00

Previsão de abertura: 02/07/2021 09:10:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
Pregoeiro não definido para a compra.

Alteração abertura
da sessão pública

02/07/2021
09:10:00

Previsão de abertura: Sem prazo definido; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
Pregoeiro não definido para a compra.

Alteração abertura
da sessão pública

02/07/2021
13:47:15

Previsão de abertura: 05/07/2021 14:00:00; Motivo: Medida administrativa; Justificativa:
Alteração da data de abertura por problemas administrativos e falha do sistema
COMPRASNET

Abertura da sessão
pública

05/07/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

05/07/2021
14:30:05 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 06/07/2021
11:17:04 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

06/07/2021
11:17:11 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2021 às 12:17:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:41 horas do dia 06 de julho
de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NADIA APARECIDA DALL AGNOL 
Pregoeiro Oficial
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