
   

FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ 

ATA Pregão Presencial Nº. 25/2016 

 

Às 10:10 horas do dia 21/11/2016, na sala de licitação, situada na Avenida Getúlio Vargas, nº. 
700, Centro, em Timbó/SC, realizou-se sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes, 
contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação, apresentados em razão do certame 
licitatório na modalidade de Pregão Presencial em referência, com o objetivo de AQUISIÇÃO DE FESTÃO 
ARAMADO VERDE A SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO "NATAL MAIS ENCANTADO 2016". Presentes, o 
pregoeiro Jean Messias Rodrigues Vargas, bem como a equipe de apoio: 
 

Equipe de Apoio 

SILVIA SAUL MUSEKA 

Que subscrevem designados pela Portaria nº. 1895/2016. Presente também, o representante da 
sociedade empresária licitante, conforme relação abaixo: 

Empresa Participante (Credenciada) 

DANNA COMERCIAL EIRELI ME 

Representada respectivamente por seu representante: 

Representante (Credenciado) 

MARLON CRISTOF 

Dando início à sessão, o pregoeiro recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como os envelopes contendo as propostas de preços e a documentação de habilitação. 
Em seguida o pregoeiro abriu o envelope contendo a proposta de preço e realizou a classificação da 
empresa, cujo valor foi o seguinte: 

 

 

Item Descrição  Fornecedor Nome 
Razão 

Valor Unitário 

1 FESTÃO ARAMADO VERDE COM MEDIDA 
APROXIMADA DE 20 CM DE LARGURA POR 
270CM DE COMPRIMENTO CONTENDO NO 
MÍNIMO 150 GALHOS 

DANNA COMERCIAL 
EIRELI ME 

R$50,00 

Em continuidade ao certame abriu-se a fase de negociação direta com a licitante classificada 
conforme os critérios estabelecidos no edital. 

 
  

Item Fornecedor Valor Unitário Valor Negociado 

1 3998371 - DANNA COMERCIAL EIRELI ME 
 

R$50,00 R$46,00 
 

 

 

O pregoeiro optou por não registrar o preço ofertado devido a disparidade com o valor de 



  

referência do edital e decidiu encaminhar à Fundação Cultural para análise e novo orçamento/cotação 
do material. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a sessão. Lavrei a presente ata que após 
lida, será por todos assinada. 

 

 
  

JEAN MESSIAS RODRIGUES 
VARGAS 

Pregoeiro Oficial 

  

 

   

SILVIA SAUL MUSEKA 

Equipe de Apoio 

 

 

 


