
Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00096/2021 (SRP) 
 

Às 12:43 horas do dia 06 de julho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00096/2021, referente ao
Processo nº 441, o pregoeiro, Sr(a) NADIA APARECIDA DALL AGNOL, ADJUDICA aos licitantes vencedores os
respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 73,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF:
01.826.948/0001-63, Melhor lance: R$ 36,9900

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 108,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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



Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CELSO BERTOLUCI LTDA, CNPJ/CPF:
01.826.948/0001-63, Melhor lance: R$ 96,0000

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 159,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00, Melhor lance: R$ 157,9900, Valor Negociado: R$ 157,0000

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 119,2100 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, Melhor lance: R$ 75,0000

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 250 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 167,6300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado



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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, Melhor lance: R$ 83,0000

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Metro quadrado
Valor Máximo Aceitável: R$ 139,6300 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.425.755/0001-00, Melhor lance: R$ 131,9900, Valor Negociado: R$ 131,0000

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
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 98,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: R$ 0,01
Situação: Adjudicado

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

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/07/2021
12:43:07

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NIVALDO MANHANI EIRELI, CNPJ/CPF:
66.132.267/0001-40, Melhor lance: R$ 97,0000, Valor Negociado: R$ 95,0000

Fim do documento


